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דבר פתח 

כאשר ביקש אויגן דידריקס (Diederichs), מו"ל נודע בֶינה ונושא דגל הניאו־רומנטיציזם 
היצירה  מכלול  את  הגרמני  הקורא  לפני  להציג  העשרים,  המאה  של  הראשון  בעשור 
חוקרים.  זה של  וכמספר  13 מתרגמים  הושיב על המדוכה  הוא  הביניים,  בימי  הנורדית 

כרכים.1  24 אור  ראו   (1934-1911) שנים   23 ובמהלך  למלאכה,  נרתם  הצוות 
לעומת  הנורדית  היצירה  של  הרחב  ההיקף  את  להדגיש  מנת  על  זה  פרט  הבאתי 
האכסניה העברית הצנועה המוגשת בזאת לקורא. הכוונה המקורית הייתה להוציא את 
המרובה.  להחזיק את  מועט המבקש  בבחינת  זאת  וגם  כרכים,  הנורדי בשלושה  האפוס 
דלתות  כל  הזאת.  בעת  להשיגו  בידינו  עלה  שלא  נדיב  מימון  נדרש  כך  לשם  אולם 
בקרנות  עבור  מופת",  יצירות  לתרגום  מ"המפעל  החל   – היהודים  במדינת  הסיוע 
שנים  זה  נעולים   – הפיס"  "מפעל  דוגמת  במוסדות  וכלה  החינוך  משרד  של  שונות 
על סוגר ובריח בפני החתום מטה. נותרו מקורות חיצוניים. אולם רצה הגורל וההוצאה 
אלו,  ימים  בעצם  המתחוללת  הכלכלית  הסערה  לעין  נקלעה  הנורדי  האפוס  של  לאור 
לקורא,  בזאת  המוגש  הכרך  כדוגמת  אזוטרית  כה  לתופעה  מימון  גיוס  של  ניסיון  וכל 
הפותח  אחד  בודד  בכרך  להסתפק  נאלצנו  כן,  כי  הנה  יותר.  דחופים  צרכים  מפני  נדחה 
האיסלנדי  וזה  בכלל,  הנורדי  האפוס  של  והסגולה  ההיקף  רב  במכלול  חרך  היותר  לכל 

בפרט.
כרך זה אמור להשלים את המשולש (לאו דווקא שווה צלעות) של האפוס הטווטוני, 
המשותף  המכנה  האחרונות.  בשנתיים  אור  שראו  וביוולף  הניבלונגים  שירת  עם  יחד 
הפגאנית,  המיתולוגיה  ברמת  הן  זאת  הטווטוני־נורדי.  המוצא  הוא  היצירות  לשלוש 
הנורדי  ואודין  הגרמני  ווטאן  ההיסטורי.  הסיפר  בהיבט  והן  האפית,  השירה  במבנה  הן 
האירועים  גיבוש  ובסקנדינביה.  בגרמניה  בעלילותיהם  זהים  המיתוס  בפנתיאון  ומרעיו 
הסאגה  מן  ניכר  בחלק  ובמקביל  הניבלונגים  בשירת  החמישית  המאה  מן  ההיסטוריים 
אזכור  כל  הנעדר  סקנדינבי  אפוס  ועניין  דבר  לכל  הוא  שביוולף  העובדה  וכן  הנורדית, 
 – נופלת  שאינה  כאחת,  וערכית  צורנית  בזיקה  זה  טריומוויראט  קושרים  לבריטניה, 

ההלנו־רומית.  הקלאסית  המיתולוגיה  מן   – בהיקפה  לא  לפחות 
התמיהה מדוע לא זכה האופוס הנורדי למעמד זהה לזה של המיתולוגיה הקלאסית 

.Altnordische Dichtung und Prosa. (1-24 Bänden) Herausgeber von Felix Niedner. Jena, Diederichs, 1911-1934  1
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האומנם  אך  השניים.  בין  הסגולי  בפער  לכאורה  מוסברת  מאחוריה,  הרחק  נשרך  והוא 
סנורי  נופלים  האם  ולאניאס?  לאיליאדה  הנורדי־טווטוני  באופוס  ערך  שווה  אין 
ניאל  עלילת  של  העלום  מחברה  ועמו   – האיסלנדית  הסאגה  יוצרי  גדול   – סטורלוסון 

וורגיליוס?  מהומרוס   ,(Njáls saga)
עצמו  הקורא  על  אפוא  יהיה  הדעת.  את  מניח  מענה  נמצא  טרם  זאת  שאלה  על 
כבדת  בסוגיה  בידו  יסייעו  לעיונו  בזאת  המוגשים  ותקוותי שהתרגומים  בדבר,  להכריע 

המערב. תרבות  של  סגולותיה  לשורשי  היורדת  זו  משקל 
במדור התודות ברצוני להודות בראש וראשונה לניצה פלד שאת שבחיה אני ממשיך 
 (Ólason) אולאסון  וסטין  לפרופ'  האחרונים;  תרגומי  כרכי  בעשרת  דבר  בפתח  ומספר 
לתת  הואיל  שונים,  בפרטים  בידי  שסייע  איסלנד,  ברייקיאוויק,  מגנוסון  ארני  ממכון 
דבר.  לאחרית  עטו  מפרי  מאמר  ותרם  זה,  בכרך  איורים  לפרסום  המכון  רשות  את  לי 
אריה  להוצאת  דבר;  באחרית  הוא  אף  והמשכיל,  על מאמרו המפורט  יעקב שריג  לד"ר 
זה  השוקד  אורן,  מדפוס  אורן  לאלי  וכן  המתרגם,  עם  פעולה  לשתף  נכונותה  על  ניר 
דבר,  פתחי  לסיים  כמקובל  זאת,  עם  לספרי.  נאה  וכסות  צורה  מתן  על  ומעלה  עשור 

בלבד.  עלי  היא  יימצא),  (אם  לחיוב  והן  לשלילה  הן  הכתוב,  על  האחריות 

סתיו אריה 
תקוה, שערי 
תשס"ט  כסלו   –  2008 דצמבר 





האיסלנדית [15]; ַהשפיעה   – הצפון  שירת  א. 
[30] הנורדית  המיתולוגיה  עיקרי  ב. 

בראגי – אל השירה ואבי הסקאלדים בלוויית אידון רעייתו. איור לתרגום אריק בראטה  איור: 
.1901 לשבדית.  הפיוטית  האדה  של   (Brate)



האיסלנדית ַהשפיעה   – הצפון  שירת  א. 

הערות מבוא
בתמורה  מעיניו  אחת  את  להקריב  נכון  האלים,  אבי  אודין,  היה  בראשית  שבימי  כשם 
אנוש  בני  מקרב  הבינה  תאבי  ביקשו  כך  והדעת,  החוכמה  מבאר  מים  של  ללגימה 
הטווטונים  שבטי  מארץ  הצפון  ארצות  אל  נדדו  אשר  אבותיהם  מורשת  את  ללמוד 

גרמניה. ושמה 
אחריה,  בחיפושים  וכיוון שהתמידו  המרוממת, סאגה שמה,  האלה  אחר  ביקשו  הם 
פניהם  את  קיבלה  הגבירה  צונן.  נהר  במעמקי  אלגביש  באולם  שוכנת  אותה  מצאו 
עלילות  מפיה  לשמוע  ברצונם  יש  כי  לה  השיבו  הדעת  חֵפצי  למבוקשם.  ושאלה 
חבלי  את  וכבשו  סבלו  לחמו,  הדרום,  מן  לכאן  שנדדו  אבותיהם  אבות  על  עברו,  ימים 

הצפון. 
ולחשו  סביבה  עופפו  אודין  עורבי  בדבריהם,  הרהרה  עצומות,  עיניה  הסאגה, 
באוזניה על ימי עבר ועתיד. אזי קמה הגבירה על רגליה והצביעה על ערימת הגווילים 

ואמרה:  הסבה,  בו  הכס  למרגלות  פזורים  שהיו  והמגילות 
מושלכים  הם  הנה  ימימה,  מימים  אבותיכם  מעשי  את  לדעת  ברצונכם  יש  "אם 
מימים  השבטים  עלילות  את  בהם  העליתי  קלף.  מגילות  על  ידי  במו  כתובים  לרגלי, 
צרופה.  לאמת  חשבו  שאותם  לבם  הרהורי  ואת  אמונותיהם  פרטי  את  רשמתי  עברו, 
המאבק  קורות  את  החדשה,  בארצם  מוצאותיהם  את  ותיעדתי  משכנותיהם  אל  באתי 
פסחתי.  לא  תהילתם  ימי  ועל  בקרב  ניצחונותיהם  על  וגם  חלקם,  מנת  שהיו  והסבל 
כאבן  בו,  חפץ  אין  ככלי  מוטלים  והם  בגווילים  עניין  גילה  לא  איש  רבים  דורות  זה 
וכילו  חרכו  סּוְרט  של  חרבו  ולהבות  שמות  בהם  עשתה  הזמן  יד  הופכין.  לה  שאין 

מהם.  רבים 
הפֹוך  בהם  הפכו  השרידים,  אחר  בקשו  שימוש.  בו  ועשו  הנותר  את  טלו  אתם,  אך 

ודעת..." חוכמה  רוב  בהם  תמצאו  כי  היטב.  בהם  וקראו  וחזור 
ערכו  סדר,  בהם  הכניסו  והמגילות.  הקלף  גווילי  את  החבורה  בני  עמם  נטלו  ואכן, 
והלקוי,  החסר  בהם  רב  כי   – המרוממת  הסאגה  כדברי   – מצאו  גם  ומאוחר.  מוקדם 
בחלוף  שדהו  והתמונות  מאוד,  עליהם  הקשה  הרונים  בסימני  הכתוב  והמחוק.  הקטוע 
הדורות היו תחילה בלתי מובנות כליל. אך חבר החוקרים לא אמר נואש ולא משך את 

[15]
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נוספים שהשלימו רבים מן המקומות החסרים.  נתגלו מקורות  בינתיים  ידו מן האתגר. 
של  ליפול  המט  בביתו  גג  עליית  של  מאובקת  בפינה  המושלך  מזוקן  בלוי  שקלף  יש 

סתומות... ופתר  לתעלומה  משמעות  העניק  אביון,  איכר 
נמוג  אט  ואט  הרונים,  סימני  את  לפענח  למד  הֶחבר  מופתי.  לסדר  זכו  המסמכים 
עלילות  את  חשף  סודותיו,  את  גילה  הטווטוני  העבר  עולם  העבר.  על  שכיסה  הערפל 

ממנו... ולהתפעל  זה  בעולם  להתבונן  זכינו  ואנו  באלים,  אמונתו  ואת  גיבוריו 

 Asgard and the לחיבורו:  וגנר  ויליאם  משל  הנאה  במובאה  המבוא  את  לפתוח  בחרתי 
האפוס  בנושא  ההיסטורי  המחקר  שעשה  הארוכה  הדרך  את  לציין  מנת  על   1,Gods
סטורלוסון  סנורי  של  בימיו  עוד  שהחל  המחקר,  בפרט.  האיסלנדי  וזה  בכלל  הנורדי 
גילויו של קודקס רגיוס, ובמאה שלאחריה  במאה ה-13, צבר תאוצה במאה ה-17, עם 
ולא   ,(1730-1663  Magnússon) מגנוסון  ארני  החרוץ  האיסלנדי  האספן  של  בימיו   –
האפית  השירה  של  וההיסטורי  המיתולוגי  למכלול  מובהק  בניגוד  זאת  ימינו.  עד  חדל 
ההלנו־רומית, דוגמת הומרוס, הסיודוס, ורגיליוס והורטיוס, שהעניקו לנו שולחן ערוך 

בשלמותם.  כמעט  לידינו  שהגיעו  אפית־היסטורית  שירה  של  סדורה  ומשנה 

רקע היסטורי 
האיסלנדית.  התופעה  לנוכח  מופתע  עומד  הביניים  בימי  הסקנדינבית  בספרות  המעיין 
ההיא  בעת  העולם  קצה   – צפון  בירכתי  שם  אי  והגייזרים,  הקרחונים  באי  הספרות 
שבדיה  דנמרק,  דוגמת  תרבות  מעצמות  של  זו  על  ובסגולותיה  בהיקפה  עולה   –
שהיא  זו  תופעה  עם  להתמודד  יבקש  לקורא  בזאת  המוגש  הקצר  המבוא  ונורווגיה. 

הספרות.  בתולדות  חד־פעמית  אכן 
התיישבות מקפת החלה באיסלנד רק במחצית השנייה של המאה התשיעית. נזירים 
גל  בתקופת  ברובם  נטשו  אלה  אך  לכן,  קודם  שנים  מאה  עוד  באי  ישבו  אמנם  איריים 
עזב  הנורדית  מן האצולה  ניכר  מנורווגיה בשנים 930-870. חלק  ההגירה הגדול שהגיע 
עליה  שכפה  הריכוזי  הפיאודלי  המשטר  מן  רצון  שביעות  חוסר  בגין  בעיקר  ארצו  את 
לווסלים  אותם  הפך  כאשר  ובמעמדם  בזכויותיהם  פגע  אשר  הראשון,  הראלד  המלך 
היה  הראשון,  הקון  הראלד,  של  בנו  בימי  הפעם  לנטישה,  נוספת  עילה  הריבון.  של 
רבים מאצולת הארץ, שביקשו לשמור  נתיניו.  ניסיונו של הקון לכפות את הנצרות על 

ליבשת.  ומי  פארו  לאיי  מי  לאיסלנד,  מי   – היגרו  אבותיהם,  מורשת  על 

 Asgard and the Gods The Tales and Traditions of Our Northern Ancestors Adapted from the work of W. Wagner by   1
.M. W. Macdowall London, 1884
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קהילת  הקימה  מרכזי,  בשלטון  אי־תלות  של  ולעיקרון  השבטית  למסורת  נאמנה 
האצולה  משפחות  את  שייצג  נבחרים,  אספת  על  המבוסס  מוסד  באיסלנד  המהגרים 
אולם  דבר',  'כל  (מילולית:  מקובל,  בתעתיק   Althing או   Alþingi  – האלתינג  הוא  באי, 
אמנם  הייתה  המייסדים  כוונת  בהיסטוריה.  הראשון  הפרלמנט  כולם'),  ל'אספת  הכוונה 
לכונן זרוע משפטית ומחוקקת של הקהילה המקומית, על פי דגם ה-Thing הנהוג בעת 
בין  לפשר  לניסיון  מעבר  הנבחרים  אספת  חרגה  לא  בפועל  אולם  גרמניה,  בצפון  ההיא 
ודובר  פוליטית,  עוצמה  של  מוקד  האלתינג  היה  זאת  עם  והנצים.  העוינים  השבטים 
ההחלטות  את  מושבו  ממקום  שהקריא  מי  הפרלמנט,  ראש  יושב  מעין   – המוסד 
שנתקבלו – היה ראשון בין שווים ומעמדו חפף במידה מסוימת לזה של ראש ממשלה 

מודרניים. במונחים 
של  נכבד  זמן  פרק  הצלחה  של  מוגבלת  במידה  ופעל   ,930 בשנת  נוסד  האלתינג 
האצולה,  שבטי  בין  מאבקים  של  ארוכה  שורה  לאחר   ,1262 בשנת  בקירוב.  שנים   330
שלבשו לא אחת אופי של מעשי טבח סדרתיים – פרק זמן המכונה 'עידן הסטורלונגה', 
הפכה  ואיסלנד  העצמי,  השלטון  ימי  לקצם  באו   – באי  הבכיר  השבט  של  שמו  על 

הנורווגי.  המלך  של  כתרו  תחת  למחוז  מרצון 
בין  האיחוד  עם  ה-14,  המאה  בשלהי  וכבר  ארכו,  לא  הנורווגי  השלטון  ימי  אולם 
Kalmarunionen, עברה איסלנד להסתופף תחת  ממלכות סקנדינביה – איחוד קלמאר – 

באיחוד.  המפתח  מדינת  דנמרק,  מלך  של  כתרו 
הסתיים  ולא  שנים  מ-500  למעלה  נמשך  הדני  השלטון  עם  שהחל  הזמן  פרק 
הביאה  לא  זו  תקופה  מלאה.  לעצמאות  איסלנד  זכתה  בו  המועד   ,1944 בשנת  אלא 
ממנה  שמנעו  חוקים  שורת  איסלנד  על  השיתה  דנמרק  המרוחק.  לאי  ברכה  ברובה 

Þingvellir צפונית מערבית לרייקיאוויק, מקום כינוסו של האלתינג. הכינוס  מישור תינגווליר – 
חלק. בו  וליטול  לבוא  רשאי  היה  חופשי  אזרח  וכל  השמים,  כיפת  תחת  נערך 
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באירופה.  ביותר  העניים  המקומות  לאחד  האי  הפך  הימים  וברבות  וימי,  חקלאי  יצוא 
ברובה  אגררית  שהייתה  ֶחברה  על  פורענות  לבקרים  חדשות  הוריד  הקשה  האקלים 
את  והביאה  האי  אוכלוסיית  מחצית  את  כילתה  ב-1402  השחורה  המגפה  הגמור; 
תבואה,  ובשדות  בבקר  קשות  פגעו  וולקניות  התפרצויות  לחם.  לפת  השנייה  המחצית 
חופי האי, רצחו,  ועד אלג'יר פשטו במשך מאות שנים על  ים מאנגליה, ספרד  ושודדי 

ושדדו.  אנסו 
פסגת  אל  וחברתי  כלכלי  פיגור  של  ממושך  מעידן  איסלנד  של  הגדול  הזינוק 
קצו  אל  בא   ,(2007) דולר  אלף   66 של  לנפש  תוצר  עם  בתבל,  העשירות  הארצות 
אלה  שורות  כתיבת  במועד   .2008 שנת  את  המאפיין  העולמי  הכלכלי  המשבר  בימי 
הלאומית  והכלכלה  במיתון,  ביותר  הנפגעות  המדינות  מן  היא  איסלנד   (2008 (נובמבר 

חמור.  משבר  סף  על  שרויה  האי  של 
השוכן  והגייזרים  הקרחונים  לאי  מחמיא  בהכרח  שאינו  הקצר  ההיסטורי  המשוט 
מהיבט  באיסלנד  להתבונן  נבקש  כאשר  מפתיע  במפנה  יזכה  תבל,  בירכתי  שם  אי 
הספרות  בעיצוב  איסלנד  של  לחלקה  הכוונה  זה  במקרה  ב"'תרבות"  כאשר  תרבותי. 
גיבושו של האפוס הצפוני בציוויליזציה  הנורדית בימי הביניים המאוחרים. קרי, בעידן 

המערבית. 

השפיעה האיסלנדית
זכר  כל  למחוק  הכנסייה  ביקשה  באירופה  הנצרות  את  להפיץ  הכפייתית  ...בתשוקתה 
לכליה.  נגזר  המיתוסים  וגיבורי  אסגרד  אלי  גורל  אבותינו...  של  האלילית  לאמונה 
האיר  אלמלא  הנשייה  בתהום  אובדים  היו  הניבלונגים  ועלילות  אודין  של  דתו  ואכן, 
הנצחי,  הקרח  ערפילי  בין  צפון,  בירכתי  שם  אי  כך,  איסלנד.  שמי  את  המזלות  כוכב 
את  שגילו  הוויקינגים  יצאו  מכאן  הקוטב.  בזוהר  שמינו  את  והעירו  אבותינו  הקיצו 
גרנלנד וסללו את דרכו של קולומבוס לאמריקה. מכאן נטלו השבדים, הנורווגים, הדנים 
והגרמנים את משוררי החצר ששרו את תהילת אבותיהם. כאן השתמרה מורשת הגזע 
של  לדרומה  ורומא  יוון  שהיו  מה  אירופה  צפון  לארצות  היא  איסלנד  ואכן,  הטווטוני. 
קאטו  ורומא.  אתונה  של  מזו  נפלה  שלא  בהצלחה  ייעודה  את  מילאה  והיא  היבשת, 
 “Præterea censeo Carthaginem esse הנודע:  במשפט  נאומיו  את  לסיים  נהג  הזקן 

�
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מילה  לשנות  העת  הגיע  הלטיני,  המולך  את  עובדים  הכול  כאשר  בימינו,   .delendam”
.“Præterea censeo Romam esse delendam” ולומר:  קאטו  של  במשפטו  אחת 

אנדרסון2 רזמוס 

ארה"ב  שגריר   ,(1936-1846) אנדרסון  רזמוס  של  הטווטונית  שהתלהבותו  ייתכן 
בדנמרק בראשית המאה העשרים ומומחה בעל שם למיתולוגיה הנורדית, צורמת מעט 
אילו  הניבלונגים.  בארץ  מחדש  להיוולד  זכה  אכן  הטווטוני  שהמיתוס  לאחר  האוזן  את 
מצננים  היו  הימים  שקורות  להניח  סביר  ספורות,  שנים  עוד  לחיות  אנדרסון  האריך 
אין  איסלנד  של  המיוחד  במקרה  זאת,  עם  בלבו.  הבוער  הוויקינגי  הלהט  את  מעט 
ואם  איסלנד",  שמי  את  המזלות  כוכב  "האיר  ואכן  למטרה.  קלע  האיש  כי  להכחיש 
לעיל,  כאמור  נמצא,  הביניים,  בימי  הסקנדינבית  הספרות  של  העשיר  במכלול  נתבונן 
ודלת  הקטנה  איסלנד  אם  כי   – ודנמרק  שבדיה  נורווגיה,  הצפון:  מעצמות  לא  כי 

זו. ספרות  מוקד  היא  האוכלוסין, 
הדין  מן  הביניים,  בימי  האיסלנדית  בספרות  הקיצור,  בתכלית  ולו  לדון,  בבואנו 
וזו  בכלל  סקנדינביה  תרבות  של  הטווטוני  למוצא  ספורים  משפטים  להקדיש  יהיה 
שיאמר,  מי  ויש  הניכר,  חלקו  מאליה.  מובנת  לכך  העילה  בפרט.  נורווגיה-איסלנד  של 
מיתולוגיה  לשניים:  נחלק  באדה,  והן  בסאגה  הן  האיסלנדי,  הסיפר  של  העיקרי,  אף 
גרמניה  ואכן,  גרמני.  מוצאם  כאחד  המרכיבים  שני  מזה.  סיגורד  בית  ועלילות  מזה, 
העניקה  בסקנדינביה,  הצפוניים  חבליה  עם  אירופה  את  המחברת  תרבות  כמעצמת 
ספרותן.  מקורות  את  רבה  ובמידה  הפגאנית,  אמונתן  את  שפתן,  את  הצפון  לארצות 
הסחר  בימי  וכלה  והשישית,  החמישית  במאה  הגדולה  העמים  נדידת  בעידן  החל  זאת 

ה-17.  ועד  ה-13  המאה  מן  ההאנזטי 
של  מקיף  זמן  פרק  מכסה   ,Althochdeutsch-ה העתיקה־גבוהה,  הגרמנית  הלשון 
למעט  הסקנדינביות,  השפות  ערש  והיא  לערך),   1050-500) ומעלה  שנים  מאות  חמש 
זה מתייצבת ראשית הספרות והשירה הטווטונית. הרוב הגמור ממכלול  פינלנד. בעידן 
מן המאה  ברובה,  ושירה אפית שלמה  יצירות: שני מקטעים  אולם שלוש  לא שרד.  זה 

וסגולה.  היקף  רבת  ספרותית  יצירה  של  לקיומה  עדות  הם  התשיעית, 
וכך   ,Muspilli  – ומוספילי   ,Hildebrandslied  – הילדברנד  שירת  המקטעים:  שני  כך 
הליאנד,  (המושיע).3   Heliand  – הליאנד  שיר:  שורות  ל-6000  קרוב  המקפת,  היצירה 

 Norse Mythology, Viking Tales of the north. :קרי: "יתרה מזו, אני מכריז כי את קרתגו יש להחריב". במבוא לחיבורו  2
 .Rasmus B. Anderson, Chicago, 1901

לתרגום עברי של שירת הילדברנד ראו נספח לשירת הניבלונגים, עמ' 445. תרגום אריה סתיו, הוצאת הקבוץ המאוחד,   3
.2007
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אם  אך  החדשה,  הברית  על  בעיקר  המבוססת  ישו,  חיי  על  נוצרית  פרשנות  אמנם  היא 
פיוטי  סיפר  נקבל  הדוגמטיות,  והפלגותיה  הקתוליות  ממחלצותיה  היצירה  את  נפשיט 
המבנה  ברזי  האלמוני  המחבר  של  שליטתו  מובהקת.4  אפית  שירה  של  גרעין  שבמרכזו 
במטפורות  וכלה  ואליטרציה,  במשקל  החל  והפיוטי,  הפרוזודי  התחכום  הספרותי, 
שברובה  ההיא,  בעת  מפותחת  טווטונית  ספרות  של  לקיומה  עדות  היא  ואלגוריות, 

לשרוד.  הצליחה  לא  כאמור,  המכריע, 
ולמפנה רבתי לאחר ההשתלבות  זכה לקפיצת מדרגה  זה בתרבות הטווטונית  היבט 
דוברי  זה כאשר  הגרמנית בתרבות הפרנקית, המתרחשת בשלהי המאה השמינית. היה 
לאחר  שרלמאן,  של  הפרנקית  האימפריה  בגבולות  עצמם  את  מצאו  ביבשת  הגרמנית 
שזה מביס את הלנגוברדים (776) ומביא למפנה מדיני, ובעקבותיו גם תרבותי, מרחיק 
להישגי  הגרמני  בציבור  המשכיל  הרובד  נחשף  זה  זמן  בפרק  אירופה.  ביבשת  לכת 
הגרמנית  והפרוזה  השירה  גדולי  אצל  ביטוי  לידי  תבוא  לכך  עדות  הפרנקית.  התרבות 
המורשת  את  דווקא  לאו  ביצירתם  המטמיעים  שלאחריה,  והמאה  ה-12  המאה  משלהי 
דה  קרטיין  של  הצרפתית  האסכולה  מן  הארתוריאנית  הסאגה  את  אם  כי  הטווטונית 
הרטמן  (פרסיבאל);  אשנבך  פון  וולפרם  שביניהם:  הבכירים  שלושת  בציון  ודי  טרואה. 
בספרות  זה  מרכיב  (טריסטאן).  משטרסבורג  וגוטפריד  איוויין)  (ארק,  אואה  פון 
אולם  בפרט,  והאיסלנדית  בכלל  הסקנדינבית  הספרות  אל  אמנם  יחלחל  הגרמנית 
שצוינו  הגרמנים  המשוררים  שלושת  של  הסגולית  לאיכות  יגיע  לא  בספרות  ביטויו 

לא.  ותו  האופנתי  החיקוי  לגבולות  מעבר  יחרוג  לא  ולמעשה  לעיל, 
קבלת  טרם  שנים  מאות  נמשכת  מצפון  שכנותיה  על  הגרמנית  התרבות  השפעת 
יתר תוקף בעידן הסחר ההאנזטי – שהחל בשלהי המאה ה-12  הנצרות, אולם מקבלת 
מסחר,  ביחסי  הקשור  בינלאומי  מערך  להקמת  המערב  בתרבות  הראשון  הניסיון  עם 
מידות  רב  גיאוגרפי  הקיף מערך  הסחר  ההיא.  העת  בנוסח  גלובליזציה  מעין מהלך של 
את  האנזה  ערי  ברית  פשטה  וליבק  בהמבורג  המוקד  מן  ההם.  הימים  של  במושגים 
הסחר  נובגורוד.  עד  ומזרחה  לונדון,  עד  מערבה  בנורווגיה,  ברגן  עד  צפונה  זרועותיה 
מוצאים  אנו  לכך  ועדות  תרבותית,  הטמעה  של  מבוטלת  בלתי  למידה  הביא  ההדדי 
סאגה  הוולסונגה  בין  ההדדית  הזיקה  היא  ביותר  המובהקת  הדוגמה  האפית.  ביצירה 
שירת  אך  ה-13,  במאה  נכתבו  שתיהן  הטווטונית.  הניבלונגים  לשירת  האיסלנדית 
הגרמני  הנוסח  נדד  כן  כי  הנה  שנים.  בעשרות  הוולסונגה  את  מקדימה  הניבלונגים 
אותנו  שזיכה  האלמוני  הוולסונגה  מחבר  של  בלבו  הד  ומצא  ההאנזה,  ספני  עם  צפונה 

החמישית.  המאה  מן  אטילה  בימי  בורגונד  בית  תולדות  של  איסלנדי  בנוסח 

.<http://www.wulfila.be/lib/sievers/1878/Index.html> :ליצירה במקור, ראו  4
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הנורווגית, המספרת את עלילותיו   Þiðrekssaga  – היא התידרק־סאגה  דוגמה אחרת 
בגרסתה  היצירה,  האיטלקית).  ורונה  היא  (ברן  מברן  דיטריך  הוא  תידרק,  של 
המספר  במבוא,  הכתוב  מעיד  כך  על  ההאנזה.  סוחרי  עם  לברגן  הגיעה  הטווטונית, 
וכי  מגרמניה",  ים  יורדי  מפי  שסופרו  עלילות  בסיס  על  נכתבה  ש"הסאגה  לקורא 

העתיקה".5 הגרמנית  ל"ספרות  שייכת  היצירה 

משנת  הווירטואלי  הנוסח  השבדית,  האנציקלופדיה   Nationalencyklopedin-ב  Didrikssagan ערך:  ראו  להרחבה   5
.2005

�

ההאנזטי הסחר  מרחב 
ברית  פשטה  וליבק  בהמבורג  המוקד  מן  רחב.  גיאוגרפי  מערך  הקיפו  ההאנזטי  הסחר  נתיבי 
נובגורוד.  עד  ומזרחה  לונדון,  עד  מערבה  בנורווגיה,  ברגן  עד  צפונה  זרועותיה  את  האנזה  ערי 

תרבותית. הטמעה  של  מבוטלת  בלתי  למידה  הביא  ההדדי  הסחר 
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הגדולה,  העמים  נדידת  בעידן  הסקנדינבית  בקרקע  שנטמנו  הטווטונית  הספרות  זרעי 
להכות  הצליחו  לא  המוקדמים,  הביניים  בימי  צפונה  הטווטוניים  השבטים  הגירת  עם 
ההגירה  גל  לאחר  רק  החלה  הגדולה  הפריחה  ומעט.  דל  היה  והנץ  שנבט  ומה  שורש, 
מן  החל  נקצרו  ופירותיה  בעל־פה,  למסורת  זו  ספרות  הייתה  שם  לאיסלנד,  הנורווגית 
שורה  בידי  בכתב  האפית  המורשת  וגיבוש  הלטיני  הכתב  התייצבות  עם  ה-12  המאה 

לדבר.  מומחים  של 
בלבד,  התשיעית  המאה  בשלהי  דרכה  את  החלה  האיסלנדית  הספרות  כן,  כי  הנה 
העת  של  תבל  בירכתי  שם  אי  והגייזרים,  הקרח  באי  ההתיישבות  ראשית  עם  כלומר 
לא  בשנים  מאות  במהלך  שמנה  איסלנדים  קומץ  הצליח  מפתיע,  שהדבר  ככל  ההיא. 
על  במעט  אך  עולה  איסלנד  אזרחי  מספר  היום  גם   – אלפים  עשרות  מכמה  יותר 
את  לשמר,  ובעיקר  לחולל,   – לונדוני  פרבר  של  אוכלוסיה  כמניין  קרי,   –  300.000
עובדה  יחד.  גם  ובאיכות  בכמות  וזאת  הביניים,  בימי  הנורדית  והפרוזה  השירה  מיטב 
שורשים  כגון  הספרות,  מקורות  גיבוש  בתחום  יסוד  הנחות  וכמה  כמה  סותרת  זו 
הספרות  מולדתו'.  נוף  תבנית  האדם  'היות  של  בנוסח  כרונולוגי  ורצף  היסטוריים 
מן  כאמור  זאת  המקום,  בני  יניקה  ומקורות  אורגנית  צמיחה  כליל  נעדרת  האיסלנדית 
ורצף  היסטוריים  שורשים  נעדר  לאו,  ותו  מהגרים  מפלט  היה  שהאי  הפשוט  הטעם 
בפרט.  אפית  ויצירה  בכלל  ערכי תרבות  אט  אט  להתגבש  אמורים  כרונולוגי שבמהלכו 

מבחוץ.  יבוא  כאמור,  הוא  והמיתולוגית  האפית  השירה  של  רובה  מזאת,  יתרה 
והן בשירה, היא ברובה הגדול  הן בפרוזה  הנורדית,  זו, הסאגה  והנה, על אף עובדה 
סנֹורי  הוא  הביניים,  בימי  הנורדים  היוצרים  גדול  ניצב  במרכזה  כאשר  איסלנד,  תוצרת 
סטּורלּוסֹון (Sturluson, וראו בהמשך). פרק הזמן בו התגבשה הסאגה ממסורת בעל־פה 
מאה  מונה  הלטיני,  הכתיב  קבלת  לאחר  כתוב  ספרותי  אופוס  לכלל  לבן,  מאב  שעברה 

ה-14. ראשית  ועד  ה-12  המאה  משלהי  בקירוב,  שנים 
מבט חטוף על ספרות ימי הביניים הנורדית בדנמרק, שבדיה ונורווגיה (פינלנד היא 
מן הטעם הפשוט  ולו  נפרדת – בהקשר הסקנדינבי,  ישות  בבחינת קורפוס ספרטום – 
עם  בהשוואה  רבתי  תהייה  מעלה  אכן  ה-16),  במאה  רק  החלה  כתיבה  כלשון  שפינית 

האיסלנדית. הספרות 

הדנים
 Gesta והיא:  אחת  רושם  רבת  פסגה  יודעת  המאוחרים  הביניים  בימי  הדנית  הספרות 
גדול  של  והסגולה  כרכים)   16) ההיקף  רב  חיבורו  הדנים,  עלילות  קרי:   –  Danorum
סיומו  שמועד  החיבור,   .(Saxo Gramaticus) גרמטיקוס  סקסו  הדנים,  ההיסטוריונים 
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קטעי  ומדויקת  עניינית  פרוזה  לצד  והמשלב  ה-13,  המאה  של  הראשון  בעשור  נאמד 
ניכר  חלק  נוטל  זה  ולצורך  הנורדית,  המיתולוגיה  עיקרי  את  לקורא  מגיש  רבים,  שירה 
עומד בשורה אחת  ממקורותיו מן הכתבים האיסלנדיים. למותר לציין שעלילות הדנים 
שכתיבת  העובדה  אף  ועל  זאת,  עם  המערב.  בתרבות  העתים  קורות  כתבי  צמרת  עם 
נתפסה  לא  מיתולוגיות,  והפלגות  בפיוט  תכנים  בתוכה  המשלבת  היסטורית  כרוניקה 
ספרותית  כיצירה  סקסו  של  חיבורו  את  להגדיר  מופרז  זה  יהיה  כסתירה,  ההיא  בעת 

המילה.  של  המקובל  במובנה 
ההישג הפיוטי הדני מצוי בעיקר בבלדה העממית. חמש מאות בלדות כאלה נאספו 
והן אכן בעלות איכות פיוטית  בימי המלך הנס במחצית השנייה של המאה ה-15,  עוד 
הבלדה  של  המקיף  המכלול  על  הפיוטיות  בסגולותיה  עולה  היא  אין  זאת  עם  רבה.6 
זמן  בפרק  הן  אף  הנכתבות  הסלבית,  או  הגרמנית  הסקוטית,  זו  דוגמת  האירופית, 
ההיא,  בעת  העממית  השירה  את  המאפיינת  במגמה  היטב  משתלבת  שהיא  מכאן  זה. 
בימי  הצפונית  באירופה  למקובל  מעבר  ספרותי  ייחוד  בה  לחפש  מופרז  זה  יהיה  אולם 

המאוחרים.  הביניים 

השבדים
השבדית  הספרות  על  לומר  ניתן  מאוד  מעט 
את  שקיבלה  שבדיה  ה-14.  עד  ה-12  במאות 
הארצות  שאר  עם  לערך,   1000 בשנת  הנצרות 
הסקנדינביות, הקדימה לאמץ לעצמה את הלטינית 
כתבי  של  היחסי  השפע  ומכאן  ההשכלה,  בחוגי 
דחה  הלטיני  השימוש  אולם  זו.  בלשון  קודש 
שהייתה  בהנחה   – המקורית  היצירה  את  והעלים 
המקבילה  אחר  לבקש  ניסיון  שכל  מכאן  כזאת. 
הנה  באבו.  ייכשל  האיסלנדית,  ליצירה  השבדית 

 .“Elverkonge” מתרגומו של גוטפריד הרדר לבלדה דנית בשם “Erlkönig” כך למשל נטל גתה את הבלדה הנודעת שלו  6
לתרגום עברי ראו שבעה שערי שירה, כרך ג', עמ' 70. תרגום: אריה סתיו, הוצאת תמוז, 2005.

שבדיה.  אוסטרגוטלנד,   (Rök) רוק  אבן 
שורות  ב-30  מנציח  הכתוב  ה-10(?).  המאה 
 (Varin) לערך את דברי ההספד שנושא וארין

.(Vémóðr) ֶומֹוד  ושמו  בנו  לזכר  האב 
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לספרות  לגרקוויסט  ופר  לגלרף  סלמה  סטרינברג,  אוגוסט  של  ארצם  תרומת  כן,  כי 
רֹוק,  הנודעת בשם אבן  רוניות. אחת מהן,  חורגת מסדרה של אבנים  אינה  הביניים  ימי 
של  לראש־פינה  הנחשב  זה  והוא  קצר,  בשיר  חרוטה  העשירית,  המאה  מן  הנראה  ככל 

השבדית.  הספרות 
שאת  מכאן  לסקנדינביה.  הנצרות  בוא  עם  רק  הלטיני  בכתיב  הוחלפו  הרונים 
התרבות הכתובה לא ניתן היה להתחיל קודם לכן. הכתב הרוני, שנועד למסרים קצרים 
הפונטיים,  הצלילים  של  הרחב  המנעד  את  להקיף  באמצעותו  היה  ניתן  ולא  בלבד 
הרוניות  האבנים  אלפי  מבין  שבעל־פה.  המסורת  ולהנצחת  מקפת  לכתיבה  תאם  לא 
כך  ולשם  לערך,  שורות  ל-30  מגיעה  אחת  רק  קצרים,  זיכרון  פסוקי  ועליהן  ששרדו 
שלשימור  מכאן  מ"ר.  חמישה  ושטחה  ומעלה  מטר  ארבעה  של  לגובה  מתרוממת  היא 

דונם...  ב-40  צורך  היה  רוני  בכתב  בלבד  הפיוטית  האדה 

הנורווגים
הדנית  קודמותיה,  של  זו  על  בהיקפה  אמנם  עולה  הנורווגית  הביניים  ימי  ספרות 
והשבדית, אולם זאת בעיקר בזכות חלקה ומעורבותה בספרות האיסלנדית, בגין מוצאן 
המשותף. מכאן המונח המקובל "הספרות הנורדית העתיקה", הכולל את שתיהן. אחרי 
לפחות  בין השתיים,  הזהות  ארוכה  ותקופה  מנורווגיה,  מוצא האיסלנדים  הכול,  ככלות 
והפרוזה  השירה  מכלול  את  ניטול  אם  כך,  אפילו  אולם  שלמה.  הייתה  התרבותית,  זו 
לרוחב  ולא  הערכית  לסגולה  לא  להיקף,  לא  להשוותן  ניתן  לא  בנורווגיה,  שנכתבה 

האיסלנדית.  מקבילתה  של  היריעה 
לסאגה  השוואה  בנות  שהן  ה-13  במאה  בנורווגיה  נכתבו  סאגות  שתי  רק  למעשה, 
 Konungs skuggsjá היא  האחת  הספרותיות.  וסגולותיהן  היקפן  מבחינת  האיסלנדית 
 – תידרק־סאגה  היא  השנייה  המלך',  'ראי  קרי  מודרנית),  בנורווגית   Kongespeilet)
המלך  של  בנו  עבור  שנכתבה  חינוכית  מסה  היא  המלך  ראי  לעיל.  הנזכרת   Þiðrekssaga
הקון הקונסון, הבנויה על מוטיב מקובל בימי הביניים המאוחרים, והוא דו־שיח בין אב 
עצות  של  בשורה  חלציו  יוצא  של  הרוחני  עולמו  את  לעצב  מבקש  האב  כאשר  לבנו, 

המלוכה.  כס  על  לכשישב  לו  הצפויים  האתגרים  לנוכח  לנהוג  כיצד  והמלצות 
בספרות  שמקורה  יצירה  של  נורווגי  עיבוד  לעיל,  כמצוין  היא  השנייה,  היצירה 
מדובר  כן  כי  הנה  ההאנזטי.  הסחר  בעידן  לנורווגיה  שהתגלגלה  העתיקה  הגרמנית 

כליל.  נעדרת  לנורווגיה  ההיסטורית  שנגיעתה  שני,  מכלי  ביצירה 
תולדות מלכי נורווגיה זכו אמנם לתיאור נרחב ומפורט, אולם זאת מידי ההיסטוריון 
היימסקרינגלה  סנורי,  של  הגדול  חיבורו  היא  לכך  מובהקת  דוגמה  האיסלנדי.  והפייטן 
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עלילות  קובץ  היא  הסאגה  לעיל.  הנזכרת  העולם',  'טבעת  מילולית:   ,Heimskringla  –
היסטוריים  מלכים  של  לתיאור  עוברת  מיתולוגי,  בעבר  פותחת  היא  נורווגיה.  מלכי 
לימי  עד  ומגיעה  ה-9,  במאה   Haraldr hárfagri  – יפה־השיער  הראשון  הראלד  דוגמת 
בימי  Erlingsson שהלך לעולמו בשנת 1184, קרי: עוד   – מלכותו של מגנוס ארלינגסון 
אמנם  הייתה  סנורי,  של  יצירתו  נכתבה  בה  העתיקה,  הנורדית  עצמו.  סנורי  של  חייו 
היצירה  את  לתרגם  צורך  היה  ה-16  במאה  כבר  אולם  בנורווגיה,  ההיא  בעת  שגורה 

הנקרא.  בהבנת  התקשה  המצוי  הקורא  שכן  מודרנית,  לנורווגית 

המכלול האיסלנדי
מיון היצירה האיסלנדית למאפייניה – בדומה לכל ניסיון של חלוקת סגנונות בספרות, 
הנוחות  למען  אולם  הספרות.  סוגות  בין  החפיפה  בשל  טבעו,  מעצם  בעייתי  הוא 

מרכזיות.  מגמות  שש  בה  לאבחן  ניתן  המתודולוגית 
קורות  את  מספרות  היסטורית,  כרוניקה  של  מאפיין  בעלות   – המלכים  סאגות  א. 

העצמאית. איסלנד  ותולדות  נורווגיה  על  דגש  עם  סקנדינביה  מלכי 
באי.  האצולה  שבטי  לעלילות  מוקדשת   – האיסלנדית  הסאגה  ב. 

שבפרוזה.  וזו  הפיוטית  זו   – האדה  ג. 
זיקה  בעלות  ועלילות  מיתולוגיה  אגדה,  של  עירוב  ובה   – האגדתית  הסאגה  ד. 

היסטורית. 
הסקאלדים. שירת  ה. 

לחקות  המבקש  בנוסח  הצפון  גיבורי  של  גבורה  עלילות   – האבירים  סאגות  ו. 
ההיא.  העת  אופנת   – הצרפתית  הרומנסה  את  יתרה)  בהצלחה  דווקא  (לאו 

Konungasögur – א. סאגות המלכים

הסאגות  עיקר  סקנדינביה.  מלכי  קורות  את  מספר  הוא,  כן  כשמו  העלילות  מכלול 
המאה  ראשית  ועד  ה-12  המאה  שלהי  בין  בקירוב,  שנים   150 של  זמן  בפרק  נכתב 
קצר  במבוא  לציין  הראוי  מן  זה,  במכלול  ששרדו  סאגות   21 של  רשימה  מבין  ה-14. 

בלבד.  שלוש  ולו  זה 
סטורלוסון  לסנורי  המיוחסת   Heimskringla  – היא  בהן  והבכירה  הראשונה   .1

בהמשך). סנורי  על  הפרק  את  ראו  (להרחבה 

�
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לוודאי  קרוב  שנתחברה  היצירה,   .Knýtlinga saga  – קנוט  של  צאצאיו  סיפור   .2
נורווגי,  שלטון  תחת  למחוז  איסלנד  של  הפיכתה  סף  על  קרי,   ,1260 בשנת 
והיסטוריון, שאר בשרו  Þórðarson, משורר   – תֹורַדרסון  אֹוָלף  עטו של  פרי  היא 
של  צאצאיו  מבין  דנמרק  מלכי  קורות  את  לספר  מבקשת  הסאגה  סנורי.  של 
של  השנייה  במחצית  דנמרק  על  השולט  הראשון  בהראלד  החל  הגדול,  קנוט 
בחצרו  זמן  פרק  שהה  תורדרסון  ה-12.  המאה  בשלהי  וכלה  העשירית,  המאה 
וזה העמיד  Valdemar II, שליט דנמרק בשנים 1241-1240,  של ולדמאר השני – 
הפיוטי  כישרונו  ברשותו.  שהיו  הכרוניקות  אוסף  את  ההיסטוריון  של  לרשותו 
מבט  לנו  מעניקים  מזה,  ההיסטוריה  את  המפוקחת  וראייתו  מזה,  המחבר  של 
סקנדינביה  בקורות  זה  חשיבות  רב  פרק  של  למדי,  מדויק  הנראה  וככל  מפורט, 

הנצרות.  קבלת  שלאחר 
סטורלונגה סאגה – Sturlunga saga. הסטורלונגה היא אוסף של כרוניקות קצרות   .3
בהתיישבות  החל  איסלנד  של  קורותיה  את  המספרת  שונים,  מחברים  מאת 
האצולה הנורווגית באי, המהגרת מארצה בעקבות הרדיפות של הראלד הראשון 
הנורווגית  הממלכה  מן  לחלק  איסלנד  של  הפיכתה  ועד  ה-9,  המאה  בשלהי 
בעידן  סיפור שבט סטּורלּונג, מוקד העוצמה  עומד  היצירה  1262. במרכז  בשנת 
 .Sturlungaöld – העצמאות של איסלנד, המכונה גם, ולא במקרה, עידן סטורלונג
המקור  היא  וה-13,  ה-12  במאות  העוסקות  הכרוניקות  ובעיקר  הסטורלונגה, 
עמוקות  הזמן המעורבים  בני  בידי  איסלנד, שנכתב  על  היסטורי  למידע  המרכזי 

עצמם.  ההיסטוריים  באירועים 

Íslendingasögur – ב. הסאגות האיסלנדיות

האצולה  שבטי  עלילות  לתיאור  מוקדשות  ה-13,  במאה  בעיקר  שנתחברו  היצירות, 
ֶאגיל  של  הסאגה  ביניהן  סאגות,   42 כולל  המכלול   .1030-930 השנים  בין  איסלנד  של 

סטורלוסון.  לסנורי  המיוחסת   ,Egils saga  –
Brennu- בשמה  גם  הנודעת   ,Njál  – ְנַיאל  על  הסיפור  היא  הסאגות  מבין  הנודעת 

את  מוצא  היצירה,  גיבור  (ניאל,  בשריפה'  ניאל  של  מותו  'עלילת  קרי:   ,Njáls saga
היצירה  הנורדית.  היצירה  לבכירת  ונחשבת  אויביו),  שהציתו  באש  העולה  בביתו  מותו 
האפית מן המאה ה-13 מתעדת בהיקף רב שורה של מדני דמים בין שבטי האיסלנדים 
המעניקים  היסטוריים  אירועים  נזכרים  ביצירה  ה-11.  וראשית  ה-10  המאה  בשלהי 
 – קלונטרף  קרב  פרשת  וכן  באיסלנד  הנצרות  של  קבלתה  כגון  ריאליסטי,  ממד  לה 
 (159 (מתוך   41-1 פרקים  היצירה,  מן  חלקים   .1014 משנת  דבלין  בחוצות   Clontarf
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דבר  אחרית  לתרגומו  המוסיף  זוהר  אבן  איתמר  פרופ'  בידי  לעברית  רב  בדיוק  תורגמו 
הערות.7  של  מקיף  מכלול  וכן 

והיא   ,Laxárdalur  – הלקסדלים  שבט  קורות  את  מספרת   ,Laxdœla  – הַלקסֶדלה 
 – גודרון  בשם  יפהפייה  אישה,  היא  המרכזית  הדמות  שבה  והיחידה  האחת  היצירה 
הנובעת  הכשלים  שורת  הן  ועלילותיה  נכון  הלא  לגבר  הנישאת   ,Guðrún Ósvífursdóttir

זו. מצערת  מתקלה 
ופושע  לוחם  אנטי־גיבור,  של  דמות  הוא  גרטי   –  Grettis saga  – גרטי  של  הסאגה 
של  סאטירית  דמות  אדם.  בבני  מלא  אולם  באש  שהעלה  לאחר  לחוק  מחוץ  שהוצא 

רעה.  כוונה  ללא  פשעיו  את  המבצע  ולוחם  זומבי 

ג. האדה

Ljóðaedda, הנודעת גם בשם  האדה הפיוטית –  הספרות האיסלנדית יודעת שתי אדות. 
Snorra-  – סנורי  של  האדה  או  בפרוזה  והאדה   ,Sæmundar-Edda  – סמונדר  של  האדה 

סטורלוסון.  סנורי  המשוער,  מחברה  שם  על   ,Edda
המוקדשים  פרוזה,  קטעי  ושני  שירות   29 של  מקבץ  היא  במקורה  הפיוטית  האדה 
סיגורד  ועלילות  מזה,  הנורדי  הפנתיאון  אלילי  עלילות  תיאור  נושאים:  לשני  בעיקר 

מזה.  הניבלונגים)  משירת  לנו  המוכר  זיגפריד  (הוא  הטווטוני 
הגדול  מפעלו  היא  ה-13,  המאה  של  הראשון  בעשור  שנתחברה  בפרוזה,  האדה 
לקודמתה  ומעניקה  הפיוטית,  לאדה  בפרוזה  האדה  חופפת  מסוימת  במידה  סנורי.  של 
מן האדה הפיוטית  וכמה סתומות  "פרוזאי" המבהיר לקורא המודרני כמה  נתונים  מסד 

בהמשך).  ראו  האדות  שתי  בנושא  (להרחבה 

ד. הסאגה האגדתית – Fornaldarsaga – מילולית: 'עלילות מימים עברו'

קורות  את  המספרות  ואגדה  מיתולוגיה  של  הכלאה  הוא  יצירות,   27 הכולל  זה,  מכלול 
העבר הפגאני בסקנדינביה. רובן נתחברו במחצית השנייה של המאה ה-13, קרי: לאחר 
שהמספר  ייתכן  נורווגיה.  בממלכת  למחוז  איסלנד  של  והפיכתה  העצמאות  אובדן 
זו על  זקוק לאתנחתא  היה  היגע ממדניה הבלתי פוסקים של אצולת ארצו,  האיסלנדי, 
בסיפורים  גדושות  הסאגות  ואכן,  והמיתולוגי.  הדמיוני  הרחוק,  לעבר  להתפנות  מנת 
זה,  במכלול  המרכזית  היצירה  ונפילים.  ַאְלפים  גמדים,  כישוף,  מעשי  מיתולוגיים, 
לשירת  הנורדי  הנוסח  רבה  במידה  לעיל,  שנזכר  כפי  היא,   ,Völsunga  – הוולסונגה 

<http://www. :עובדה החוסכת פירוט נוסף מן החתום מטה השולח בזאת את הקורא לאתר הבית של פרופ' אבן זוהר  7
.tau.ac.il/~itamarez/sogur/index.html>
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שתי  ראשי.  בתפקיד   – הניבלונגים  מן  זיגפריד  הוא  הלא   – סיגורד  עם  הניבלונגים, 
היא   ,Hrólfs saga  – רֹולף  של  הסאגה  מהן,  ואחת  הגטים,  גיבורי  עניינן  אחרות  סאגות 

ביוולף. של   – משהו  מקוטע  אם  גם   – נוסח 
הסקאלדים  שירת  של  ואיכות  כמות  רב  מכלול  היא  האגדתית  הסאגה  כן,  כמו 

העממית.  והבלדה  הביניים  ימי  שירת  לחקר  ערכה  רב  ומכאן  בתוכה,  השזורה 

ה. שירת הסקאלדים

שחיברו   – בשמותיהם  מוכרים  מהם   40  – משוררים  של  ארוכה  שורה  בידי  נכתבה  זו 
שירי  עוקצנית.  וסאטירה  אהבה  שירי  ושועיה,  סקנדינביה  למלכי  תהילה  שירי 
שירה  של  ייחודה  פרוזה.  הכתובות  בסאגות  הכלולים  שירה  קטעי  הנם  הסקאלדים 
מכל  ברובן  החפות  האדה  לשירות  בניגוד  ראשון,  בגוף  לרוב  כתובה  היותה  היא  זו 
הסקאלדים,  שירת  של  נוסף  מובהק  מאפיין  שלישי.  בגוף  וכתובות  אישית  מעורבות 
הוא ריבוי ההשאלות והמטפורות, סגנון שאינו מקל על הקורא המודרני ומעניק לשירת 
בכרך  שירת הסקאלדים  לפרק  מבוא  ראו  (להרחבה  פיוטית  חידה  הסקאלדים ממד של 

זה).

Riddarasögur – ו. סאגות האבירים

עם  יפה.  עלה  לא  בעיקר,  הצרפתית  זו  הרומנסה,  סגנון  את  לחקות  הנורדי  הניסיון 
ה-13  המאה  במחצית  כבר  לאיסלנדית.  התרגומים  של  המקיף  המכלול  מפתיע  זאת 
איסלנד  יודעת   – ובריטניה  גרמניה  מלבד  אחרת  אירופית  ארץ  מכל  יותר  מוקדם   –
פרנס.  דה  ומארי  טרואה  דה  קרטיין  משל  יצירות  ביניהם  רבים,  ועיבודים  תרגומים 
 – שרלמאן  של  הסאגה  ולצדם  האיסלנדים  ואיוויין  טריסטאן  את  מוצאים  אנו  כך 
Karlamagnús saga הכוללת תרגומים מ'שירות העלילה', ה-Chansons de geste. עם זאת, 
של  הסגולי  לממד  לא  הגיעו,  לא  מעולם  זו  ברוח  מקורית  ליצירה  הניסיונות  כאמור, 

המקום.  בת  הסאגה  של  האותנטיות  למידת  ולא  גרמניה  משוררי 

"ספרות  המכונה  זו  בסוגה  האיסלנדי  השפע  לתופעת  הסיבות  על  לעמוד  ביותר  קשה 
מנת  על  הדרוש  ציבור  של  קריטית  מסה  ולא  היסטוריים,  שורשים  לא  הביניים".  ימי 
הטיעונים  ביותר.  מצומצם  היעד  קהל  שגם  מכאן   – רב  כה  שפע  מקרבו  להפיק 
זוכים  המקובלים אינם משכנעים דיים. כך למשל הטענה כי מעמד משוררי החצר שּבו 

�
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וכך  חריג;  "יצירתי"  מקדם  להם  העניק  סקנדינביה  מלכי  בחצרות  איסלנדים  סקאלדים 
מול  ההתרסה  או  האירית  לתרבות  והזיקה  הגיאוגרפי  הריחוק  אלה  היו  לפיו  ההסבר 
זכר המורשת הפגאנית, שעוררו את המשורר  הנוצרית המבקשת למחוק את  ההשפעה 
וכבשים  ִעזים  עורות  של  הנמוך  המחיר  לפיו  רעיון  שהעלה  מי  אף  היה  האיסלנדי. 
ולשמר  לכתוב  האיסלנדים  את  שעודד  זה  הוא  לכתיבה,  הקלף  דפי  להכנת  ששימשו 

הנורדית...  המורשת  את 
הביניים,  בימי  האיסלנדית  הספרות  של  הפריחה  לתופעת  ההסבר  יהיה  אשר  יהיה 
 (1262) נורבגיה  של  הצונן  חיקן  אל  האי  שנאסף  ולאחר  לבוא,  איחרה  לא  הקמילה 
כוכב  "כבה  היצירה.  ודלות  הרוח  עקרות  של  מסך  איסלנד  על  ירד   ,(1397) ודנמרק 
אנדרסון  רזמוס  של  במוטו  הנזכר  בדימוי  שימוש  לעשות  אם  איסלנד",  בשמי  המזלות 

זה. מבוא  הפותח 
בפרק זמן של 500 שנים בקירוב לא הפיקו האיסלנדים מכלול של יצירה ספרותית 
מופרז  זה  יהיה  לא  המאוחרים.  הביניים  ימי  הגדול של  הפרץ  את  במשהו  ולו  המזכירה 
הקימה  שלא  בלבד  לא  וזו  איסלנד,  על  פסח  וההשכלה  הברוק  הרנסנס,  עידן  כי  לטעון 
הגרמנית,  גם  אלא  שקספיר,  או  רונסאר  דה  פייר  וגה,  דה  לופה  אריוסטו,  את  מתוכה 
תיאודור  או   (Gryphius) גריפיוס  אנדריאס  רויכלין,  יוהנס  של  בדמותם  האם,  תרבות 
מעט  וכן  ה-16  במאה  התנ"ך  תרגום  מתרדמתו.  האי  את  לעורר  השכילה  לא  לסינג, 
המעט  הם  לותרנים,  קודש  כלי  שורת  של  החרוצות  בידיהם  הכתובים  דת  מזמורי 

באי.  שצמח 
כך עד העידן הרומנטי. עם זאת, פרק הרומנטיציזם בספרות האיסלנדית וכן הישגיה 
 Halldor  – לקסנס  להלדור  נובל  פרס  הענקת  עם  לשיאם  שהגיעו  העשרים  במאה 
מבוא.  הערות  של  המצומצמת  למסגרת  מחוץ  לציין,  למותר  הם,   1955 בשנת   Laxness

�  � �



הנורדית המיתולוגיה  עיקרי  ב. 

זה:  בכרך  המתורגמות  המרכזיות  היצירות  שתי  ברקע  המצויה  הנורדית,  המיתולוגיה 
סנורי,  של  האדה  מן  ראשון  שליש   – גילפי  תעתועי  ב.  הפיוטית,  האדה  מן  מבחר  א. 
התהיות  האפורים,  השטחים  בה  מעטים  לא  שיטתי.  תיאור  של  ערוך  שולחן  איננה 
על  אל  אל  המופקדים  ההלני  האולימפוס  אלי  של  המסודר  עולמם  זה  אין  והפרכות. 
ענק  יצירת  נעדרת  הנורדית  המיתולוגיה  רעהו.  במלאכת  שיתערב  מבלי  שלו  עניינו 
ההלנו־רומי.  האפוס  מכלול  על  עוררין  ללא  סמכותה  את  הכופה  האיליאדה  דוגמת 
ארס הוא אל המלחמה ואין בלתו, בעוד שעל תפקיד הרמטכ"ל הנורדי נאבקים ארבעה 
המוסיקה  השירה,  אל  הוא  האולימפי  אפולו  וטיר.  תור  אודין,  ביניהם  לפחות,  אלים 
וכן  אסגרד,  משוכני  תריסר  חצי  לפחות  ידם  את  שולחים  בהם  מקצועות  והנבואה, 
הוא חלוקת תפקידי האלים  הנורדי  נוסף המוסיף על המהומה בפנתיאון  הלאה. מרכיב 

 .Jötnar  – ולנפילים   Vanir  – לָוונירים   ,Æsir – הֵאסירים  בין 
ומאוחר  מוקדם  אחת  ולא  מדויק,  מתיאור  הוא  אף  רחוק  הקוסמולוגי  המבנה 
בצמרתו  החל  איגדרסיל,  העץ  במפלסי  המיוצג  העולמות  סדר  גם  כך  בזה.  זה  נבלעים 
ערוכה,  כללית  תמונה  גילפי  תעתועי  הסאגה  מעניקה  זה  במובן  בשורשיו.  וכלה 
המכלול  של  תמונה  הנעדר  קורא  כן,  אלמלא  הפיוטית.  לאדה  כמבוא  חשיבותה  ומכאן 
העדר  משום  גם  זאת  רגליו.  ואת  ידיו  את  באדה  ימצא  לא  גזרותיו,  על  המיתולוגי 

שרד.  שלא  טקסט  של  מלקונות  הנובע  הרב  הקיטוע  בשל  וגם  ומאוחר,  מוקדם 
בשני  הנורדית  המיתולוגיה  עיקרי  את  לקורא  להגיש  זה  פרק  מבקש  הנ"ל,  לאור 
הנרטיב  מתחולל  בסיסה  שעל  הנורדית  הקוסמולוגיה  על  כללי  מבט  א.  משנה.  פרקי 
כאמור  הוא  בזאת  המוגש  המכלול  ביניהן.  והזיקות  הפועלות  הנפשות  ב.  המיתולוגי. 
כללי בלבד, וייעודו להעניק מסגרת להבנה מרחבית של המתרחש ביצירות המתורגמות 

בנפרד.1  יצירה  לכל  בהערות  הקורא  ימצא  יתר  פרוט  זה.  בכרך 

דיון מפורט בנושא ימצא הקורא במאמרו של ד"ר יעקב שריג, התשתית המיתולוגית למסורות הפואטיות והפרוזאיות   1
המיתולוגיה הסקנדינבית. מפה הוצאה  וכן בספרו של המחבר:  זה,  הנורדיות הקדומות. ראו פרק אחרית דבר בכרך 

לאור, 2005. 
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I. מבט כללי על הקוסמולוגיה במיתוס הנורדי
Ginnungagap – גינּונַגגאּפ

רבה.  תהום  והוא  גינּונַגגאּפ,  היה  ושמו  מכול  ריק  היה  והחלל  דבר  היה  לא  בראשית 
לבין  העד,  כפור  ארץ  היא   Niflheim  – ניפלַהיים  בין  ִהפרידה  בראשית  מימי  התהום 
מעיין  האדם,  בריאת  בטרם  בראשית,  בימי  הנצחי.  הלהט  ארץ   ,Muspell  – ל  מּוסּפֶ
"גלי  קרי:   2,Élivágar  – ֶאליָבָגר  כולל:  בשם  נהרות  אחד־עשר  הזין  הקפוא  בניפלהיים 
גינונגגאפ.  תהום  של  הצפוני  חלקו  אל  ונשפכו  בניפלהיים  זרמו  הנהרות  מימי  קרח". 
ויצרו את  מן הקרח  אוויר חם ממוספל המיסו חלק  אדי  ענק.  ויצרו קרחון  המים קפאו 

ביקום.  החיים  החלו  כך  הים. 

 Ymir – אימיר
נמס  מקרח  נברא  עצמו  אימיר  נפילי־הכפור.  גזע  מחולל  אימיר,  היה  הברואים  ראשון 
מוספל.  מעולם  הנושב  המלוהט  האוויר  עם  במגע  בא  זה  כאשר  ניפלהיים,  בעולם 
שישה  ולו  אימיר  של  בנו  נולד  למשל  כך  הראשונים.  הנפילים  נבראו  הענק  של  מגופו 
אוויר  אל  יצאו  שחיו  מבית  בזו.  זו  ומתחככות  המשולבות  אביו  רגלי  משתי  ראשים, 

אנוש.  בני  מגזע  ונקבות  זכרים  העולם 

Auðumla – הפרה אּודּומלה
 – אט  ואט  הקרח,  את  ליקקה  זו  אודומלה.  האלוהית  הפרה  נבראה  הנמס  הקרח  מן 
האלים  בן  הנמס  הקרח  מן  עלה  כולו,  הגוף  ובהמשך  הראש  כך  אחר  השיער,  תחילה 
הוליד  ובור   ,Borr  – ּבֹור  את  הוליד  בורי   .Búri  – ּבּורי  ושמו  הֵאסירים  מגזע  הראשון 

.Ve  – ֶוה  ואחיו   Vili  – וילי  הם  אחיו,  שני  ואת   Odin  – אֹודין  את 
והיה  גדל  כוח,  אסף  וכך  אודומלה  של  מעטיניה  חלב  לינוק  אימיר  הוסיף  בינתיים 
ושני  אודין  האלים.  גזע  את  ושנא  וגדל  הלך  מחלציו  שנברא  הנפילים  גזע  לנפיל. 
גרונו.  את  שיספו  כן  ועל  במהירות,  המתרבה  הנפילים  ומגזע  מאימיר  חששו  אחיו 
רֶגלמיר  ּבֶ השניים,  ההרוג.  מגופת  ששטף  הדם  במבול  טבעו  שניים  למעט  הנפילים  כל 
מאבותיהם  ירשו  והללו  היֹוטּונים,  השני,  הנפילים  גזע  את  חוללו  ואשתו,   Bergelmir  –

לאלים.  השנאה  את 
ואגמי  לים  היה  דמו  הארץ.  ואת  השמים  את  אימיר  של  מגופתו  בראו  ואחיו  אודין 
ואת  ליערות,  היה  ׂשערו  לסלעים,  היו  עצמותיו  שברי  להרים,  היו  עצמותיו  מים, 

תעתיק השמות המקוריים בפרק זה הוא על פי התעתיק האיסלנדי.  2
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העננים חוללו ממוחו השפוך. מגולגולתו 
ובארבעה  ממעל,  השמים  את  התקינו 
ומערב,  מזרח  ודרום,  צפון  קצוות, 
על  המופקדים  גמדים  ארבעה  הושיבו 
 Norðri, והם:  השמים,  רוחות  ארבע 

 .Suðri, Austri, Vestri
את  בנו  אימיר  של  גבותיו  מׂשער 
מידַגרד – Miðgarðr, הוא 'תחום הביניים', 
התולעים  מן  אנוש.  בני  של  עולמם 
בראו  אימיר  של  בגופו  ששרצו  והרימות 
מאז  השורץ  הגמדים  גזע  את  האחים 

האדמה.  במעמקי 
 Niu,  – העולמות  תשעת  נבראו  כך 
גינונגגאפ,  תהום  את  הממלאים   Heimar
בשלושה מפלסים  והשוכנים  היקום,  הוא 
שורשיו,  ידי  על  ומאוחדים  אופקיים 
איגדרסיל  עץ  של  וצמרתו  עלוותו  גזעו, 
(אודין),  איג  Yggdrasil, קרי: רמכו של   –
היקום'  'ציר  הוא  מפירושיו  שאחד 
לציין  הראוי  מן  זאת,  עם   .Axis mundi  –
איננו  עולמות",  "תשע  המקובל  שהמונח 
הערה  ראו  כן  כמו  בהמשך.  וראו  מדויק, 

זה. בכרך  האוב  בעלת  לנבואת   50
בעלוותו,  בצמרתו,  נושא  איגדרסיל 
את  שורשיו  ובין  גזעו  על  ענפיו,  בין 
תחת  הרף  ללא  נמצא  העץ  כולו.  היקום 
להכריתו.  המבקשים  אויביו  התקפת 
עלוותו  את  זוללים  ענק  י  ַצּבֵ ארבעה 
בו  לעשות  מבקש  הזמן  ניצניו;  ואת 
נחשים  חבורת  לקמילתו;  ולהביא  שמות 
את  מכרסמים  הדרקון  נידהֹוג  ובראשם 

שורשיו. 

בני בור הורגים את אימיר. אודין משסף את 
 .1895  ,Die Götter des Nordens ל:  איור  גרונו. 

 .(Frølich) פרוליך  לורנץ 

אודין, וילי ווה בוראים את העולם מגופו של 
פרוליך.  לורנץ  אימיר. 
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א. המפלס העליון ובו שלושה עולמות:

Aesir  – אסיר  מגזע  האלים  משכן   Ásgarðr  – אסגרד   .1
בלתי  סלע  בחומת  מוקף  הנורדי  היקום  פסגת  על  נמצא  האסירים,  האלים,  משכן 
לזכות  הבנאי  היה  אמור  בתמורה   .Hrimthurs  – רימתּור  הבנאי  בידי  נבנה  הסלע  חדיר. 
חודשים   66 לו  הקציב  אודין  מיוחד.  כבונוס  ובירח  ובשמש  ְפֵרָיה,  האלה  של  בידה 
אבי  של  הפלצות  למרבה  אולם  אפשרי.  בלתי  הדבר  כי  בידיעה  החומה,  להשלמת 
והנה  הזמנים,  בלוח  עמד  לאדונו,  בעזרה  שהיטיב  הזריז  סוסו  בסיוע  רימתור,  האלים, 
אחד  בפח  רימתור  את  לוקי  הפיל  אזי  החומה.  להשלמת  בלבד  מספר  ימים  נותרו 
והעבודה  הבנאי,  סוסו של  ופיתה את  סוסה, שידל  צורה של  לבש  לוקי  נכליו.  ממעשי 

במועד. נשלמה  לא 
אולם  וכן  הָוונים)  (או  והָוונירים  הַאלפים  משכן  גם  נמצא  אסגרד  עם  אחד  במפלס 
לתחייה  בו  הקמים  והאבירים  המלכים  הקרבות,  חללי  את  בתוכו  המַשכן  הוולהאלה, 
אידה  מישור  נמצא  אסגרד  במרכז   .Ragnarök  – הַרגָנרֹוק  הוא  האחרון  הקרב  לקראת 
האלים  של  נוסף  מפגש  מקום  דיומא.  בענייני  למועצה  האלים  נאספים  בו   ,Iðavöllr  –
(וראו  איגדרסיל  עץ  שורשי  בין  הנובע  שמו,   Urd  – אּורד  הנורנות,  לבאר  סמוך  מצוי 

בהמשך).

Vanir  – הוונירים  עולם   Vanaheim  – ָוַנַהיים   .2
אחר  מיד  אמנם  בא  הנורדית,  הסאגה  בעלילות  חשיבותם  מבחינת  הוונירים,  מיקום 
האלים עצמם, לפני הנפילים ובני אנוש, אולם חלקם בעלילות המיתולוגיה הוא משני. 
משהו  פראית  בחבורה  מדובר  עולמם.  ונהיים,  על  דבר  יודעים  ואיננו  כמעט  למשל  כך 
(מכאן מקור  וקניין  פריון  נעורים,  בריאות,  וקסם, מעניקי  כישוף  פריון, אלופי  של אלי 
של  דורות  מקץ  האסירים.  של  המושבעים  אויביהם  הם  זאת  ועם  'ידיד'),  ָוניר:  השם 
הצדדים  בין  נשק  שביתת  על  הוחלט  לוונהיים,  אסגרד  שוכני  בין  ומלחמות  משטמה 
ובתו,  בנו  ואת   Njörðr  – ניֹורד  את  האסירים  בידי  מסרו  הוונירים  ערובה.  בני  והחלפת 
האסרים  אליהם  שיגרו  בתמורה  מביניהם.  החכם   ,Kvasir  – ְקָבסיר  את  וכן  וְפֵרָיה,  ְפֵרי 
מימיר  את  ועמו  השאיפות,  ורב  ומעלה  משכמו  הגבוה  הנאה,   Hœnir  – הֹוניר  את 

האלים.  מבין  החכם   ,Mimir  –
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כולו. היקום  את  שורשיו  ובין  גזעו  על  ענפיו,  בין  בעלוותו,  בצמרתו,  הנושא  איגדרסיל  עיץ 
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Alfheim  – ַאלפַהיים   .3
רק  חושך.  ובני  אור  בני  לשניים:  נחלקים  האלפים  הַאלפים.  משכן  הוא  אלפהיים 
 Svartálfheimr  – בְסַוְרטַאלפַהיים  שוכן  השני  הסוג  באלפהיים.  שוכנים  הראשונים 
סוגי  שני  בין  ההבדל  על  עומדת  אינה  הנורדית  המיתולוגיה  ְשחור').  'משכן  (מילולית: 
הנורדי־סקנדינבי,  מוצאם  אף  על  כן,  כי  הנה  שולי.  הוא  במיתולוגיה  וחלקם  האלפים, 

לסקנדינביה.  מחוץ  עם  בסיפורי  בעיקר  האלפים  של  שמם  יצא 

ב. המפלס התיכון, וגם בו ארבעה עולמות:

Miðgarðr  – מידגרד   .1
מידגרד, 'תחום הביניים' או 'הארץ שבתווך', הוא עולם בני אנוש, המוקף בחומת   
את  הנפילים.  סכנת  מפני  האדם  על  להגנה  היקום,  במרכז  בנו  שהאלים  ההגנה 
לעינינו  המופיע  הגשר,   .Bifröst  – ביפרֹוסט  ושמו  גשר  מחבר  ואסגרד  מידגרד 
הנפילים  של  ניסיונם  מפני   ,Heimdallr  – ַהיימָדל  ידי  על  נשמר  בענן,  כקשת 

תבל. מוסדות  שאר  עם  הגשר  יקרוס  רגנרוק  בימי  אסגרד.  אל  לפרוץ 
והאלפים. הגמדים  עולם  הוא  ְשחור',  'שדות  מילולית:   ,Niðavellir  – ניָדֶבליר   .2

ארץ  כאמור  היא  ְשחור'.  'משכן  מילולית:   ,Svartálfaheimr  – ְסַוְרטַאלפַהיים   .3
מאוד.  מעט  לנו  ידוע  הבהירים  אחיהם  ועל  עליהם  השחורים.  האלפים 

.Jötunheimr  – יֹוטּונהיים   .4
ביוטונהיים, קרי: משכן היוטים (הנפילים), שוכנים נפילי־הכפור ונפילי־ההרים.   
על  זאת  לעולם,  קופא  שאיננו   Iving  – איווינג  הנהר  מפריד  אסגרד  לבין  בינם 
נמצא  ביוטנהיים  האלים.  משכנות  אל  פניו  על  לעבור  אפשר  יהיה  שלא  מנת 
איגדרסיל.  שורשי  בין  הנובעת  מימיר  של  החוכמה  באר  חשיבות:  רב  אתר 
בעיני  חרדה  המעורר  נפילי־הכפור,  מלך   ,Þrymr  – תרים  הוא  יוטנהיים  שליט 
הרי  בפסגת   .Utgard  – אּוטַגרד  העיר  היא  יוטנהיים  בירת  בו.  המתבוננים 
Þrymheimr (בית הזעקה).  Þjazi, תרימהיים –  יוטונהיים שוכן ביתו של תיאזי – 
את  המשיבים  הנעורים  תפוחי  שומרת  האלה,  אידּון  את  חטף  תיאזי  הנפיל 
שבה  אלמלא  אסגרד.  אלי  של  הנצח  חיי  על  שומרים  וכך  הזקן,  של  עלומיו 

חרב. היה  והיקום  מזקנה  מתים  האלים  היו  אסגרד,  אל  אידון 

ג. המפלס התחתון, ובו שני עולמות

Hel, או הלהיים, משכנה של ֶהל (או ֶהלה), הוא השאול, משכן המתים. אולם גם  ֶהל – 
ניפלהיים – Niflheim, 'ארץ הערפל', היא עולם המתים. מאחר שלא נמצאו הבדלים בין 
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הם  והשניים  ניפלהיים,  לבין  הל 
עולם,  לעוד  מקום  נותר  אחד, 
התלת־ המבנה  מן  אמנם  הנעדר 
מפלסי אך נזכר לעתים קרובות, 
העולם   ,Múspell  – מוספל  והוא 

האש.  נפילי  של  המלוהט 
הל,  בידי  נשלט  הלהיים 
שהגיחה  לוקי  של  הזקונים  בת 
מרחמה של הנפילה ַאנגרּבֹודה – 
Angrboða (חולקת יגון). תיאורה 
ראשה  אימים,  מפלצת  של  הוא 
וממותניים  חי,  אדם  של  וגופה 

ומצחין.  נרקב  פגר  של  ומטה 
הקפוא  החשוך,  הלהיים, 
יחד  שוכן,  הערפל,  ואפוף 
מכל  נמוך  ניפלהיים,  ארץ  עם 
איש  הנורדי.  היקום  עולמות 
יכול  אינו  המקום  משוכני 
השאול  שכן  ממנו,  להימלט 
עם   .Gjöll  – גיֹול  בנהר  מוקפת 
זאת, לא כל המתים מגיעים אל 
או  מזקנה  מי שמת  רק  הלהיים, 

הדרך  לתחייה.  בו  ולקום  הוולהאלה  אל  להגיע  זכה  לא  אך  בקרב  שנפל  מי  או  מחולי, 
גיול,  נהר  מעל  הגשר  על  השומרת   Modgud  – מֹודגּוד  ידי  על  נשמרת  הלהיים  אל 
נוטר  קרברוס  של  דמותו  בן  מפלצתי,  כלב   ,Garm  – ַגרם  ידי  על  נשמר  עצמו  והשער 
השאול  בשערי  להיכנס  המבקש  כל  אך  בשרשרת,  אמנם  קשור  ַגרם  ההלני.  ההדס 

במלתעותיו.  לגזרים  נקרע  הל,  של  המפורשת  רשותה  ללא  הנורדי 
Múspell, או מוספלהיים, היא 'ארץ החורבן' העולה תדיר בלהבות. החלק  מוספל – 
השכנה,  הארץ  את  מחממות  החורבן  להבות  שאותן  העובדה  הוא  במוספל  החיובי 
ערש  היא  ניפלהיים  ואכן  קיום,  תנאי  מחוללות  וכך  קרחוניה  את  וממיסות  ניפלהיים, 
אלה  הרף.  ללא  המעופפים  האש  ִגצי  הם  מוספל  של  נוספת  תרומה  ביקום.  החיים 

השמים.  לכוכבי  והיו  למעלה  עופפו 
סינמור  רעייתו  עם  יחד  מוספל  ריבון  הוא  (שחור)   Surtr  – סורט  ושמו  נפיל־האש 

.2006  (Ryzebol) ריזבול  טארה  הל. 
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את  סורט  יצית  רגנרוק  בקרב   .Sinmara  –
הבלתי  ְפֵרי  האל  את  ויהרוג  איגדרסיל 

חמוש. 
איגדרסיל:  בעץ  השוכנים  בעלי־חיים 

הנשר.  Víðófnir  – וידֹופניר 
על  השוכן  הנץ   Veðrfölnir  – ֶודפֹולניר 

העץ. בצמרת  וידופניר  הנשר  של  ראשו 
ענפי  בין  הרף  ללא  רצים  איילים  ארבעה 

ניצניו. את  וזוללים  האילן 
המתרוצץ  הסנאי   Ratatoskr  – ַרָטטֹוְסק 
ומעורר  מרכל  לשורשיו,  העץ  צמרת  בין 
הדרקון  נידהֹוג  לבין  למעלה  הנשר  בין  מדנים 

איגדרסיל.  שורשי  בין  השוכן 
נחשים  מכרסמים  איגדרסיל  שורשי  את 
 Níðhöggr  – נידהוג  וביניהם  מתחת  השוכנים 
העץ  שורשי  את  לכרסם  המנסה  המפלצת 

ולהשמידו. 
 .Gullinkambi  – גֹולינַקמּבי  בציור:  חסר 

הוולהאלה.  גיבורי  את  המקיץ  הזהב  שכווי 

השמש, הירח וכוכבי מרום

שניתזו  האש  בגצי  הוא  הכוכבים  מקור 
ומצאו את  מלהבות מוספלהיים, עלו למעלה 
אחד  לכל  העניקו  האלים  בשמים.  מקומם 

עונתו.  ואת  מסלולו  את  מקומו,  את  מהם 
במוספלהיים,  מקורם  והירח  השמש  גם 
שלמה  מלהבה  אלא  הגצים  מן  לא  כי  אם 
שניתקה מן המקור ועלתה השמיימה. מפאת 
במניין  הרקיע  מאורות  שני  של  חשיבותם 
האלים  פקדו  האדם,  לבני  והשנים  הירחים 
שתי  לשניהם  להתקין  ברזל  חרשי  גמדים  על 
 – סֹול  בידי  נהוגה  השמש  מרכבת  מרכבות. 

איגדרסיל.  בעץ  השוכנים  בעלי־חיים 
ה-17.  מן המאה  איסלנדי  יד  לכתב  איור 
איסלנד.  רייקיאוויק,  מגנוסון,  ארני  מכון 



שירת הצפון

38

מצויים  הירח  והן  השמש  הן  התואר.  יפה   Mani  – ַמני  בידי  הירח  ומרכבת  היפה,   Sol
שונאי  נפילים  הם  השניים  אחריהם.  רודפים  דם  צמאי  אויבים  שני  מתמדת.  במנוסה 
Sköll (הבוגד) המבקש לבלוע את השמש, והשני  אלים במסווה של זאבי ענק, סקֹול – 
כשכוונתו  הבהירה",  הרקיע  "כלת  היא  הלבנה,  אחר  הרודף  (השונא)   Hati  – ַהטי  שמו 
תעלה  בהמשך),  (ראו   Ragnarok  – הַרגָנרֹוק  הוא  הדין,  יום  בבוא  מרעהו.  למזימת  זהה 

בידם.  המזימה 

היום והלילה

ׂשערה  הוונירים.  גזע  מבני  נפיל  של  העור  כהת  בתו  היא   ,Nótt  – נֹוט  ששמה  הלילה, 
שחור ועיניה רכות. היא מביאה מנוחה ליגע, משקיעה את הישן בחלומות, משיבה את 
נוט  של  בתה  עלילותיו.  לקראת  רענן  המקיץ  האביר  של  כוחו  ואת  האומלל  של  רוחו 
המלחמה.  אל   ,Þórr  – תור  של  ואמו  אודין  של  אשתו  הארץ,  אלת   ,Jörd  – יֹורד  היא 

יום.  קרי:   Dagr  – דאג  הוא  נוט  של  בנה 
מרכבת  שעות.   12 של  בהפרש  אמו  אחר  הבן  מרכבות.  בשתי  רוכבים  והבן  האם 

איור  הסהר.  במרכב  ַמני  ואחרי  השמש  במרכבת  סול  אחר  רודפים  וַהטי  סקֹול  הטרף,  זאבי 
דולמאן  צ'רלס   .Myths of the Norsemen from the Eddas and Sagas. London, 1909 מתוך: 

.(Dollman)
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עלות  עם  כפור'.  'רעמת  קרי:   ,Hrim Faxi  – רים־פקסי  ושמו  לסוס  רתומה  הלילה 
סקין־פקסי  דאג,  של  סוסו  הטל.  וזהו  ארצה,  מרעמתו  נושרות  קצף  של  טיפות  השחר 
ואת  הזריחה  זוהר  את  כולו  היקום  על  מקרינה  וזו  בוהק',  'רעמת  פירושו   ,Skin Faxi  –

השמים. אור 

מקור הרוח

במדורה  אש  המפיח  המשב  מסתורין  מהו  מעין.  נסתרת  בהיותה  היא  הרוח  תעלומת 
צפון,  בירכתי  הרקיע,  במרומי  העצים?  צמרות  את  ומכופף  הים  נחשולי  את  מעורר  או 
נשר  צורת  הלובש  גופות),  בולע  (מילולית:   Hræsvelgr  – ֵרסֶוולג  ושמו  נפיל  שוכן 

רוחות.  הקרויים  האוויר  זרמי  את  מחולל  וכך  הענקיות  בכנפיו  ומנופף 

בריאת האדם

נצצו,  הכוכבים  האיר,  הירח  זרחה,  השמש  במקומו,  אחד  כל  שכנו  העולמות  תשעת 
נברא.  טרם  האדם  אך  נשבה.  הרוח  וחלפו,  באו  העונות 

.1978  ,(Long) לונג  מארי  ז'אן  והאלמון.  המילה  עץ  מענפי  נבראים  ואמבלה  אסק 
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שערות  שתי  נגלו  ולעיניהם  הים,  לשפת  דרכם  את  בור  בני  עשו  ההיא  בעת 
גזע  היה  השניים  מן  אחד  החול.  על  מוטלים  עץ  בולי  שני  בדמות  אימיר,  של  מראשו 
ומן  האדם  את  האלים  צרו  המילה  מן  האלמון.  מעץ  ענף  השני  הֵמילה,  עץ  של  כרות 
ולאישה  Ask, שהוא עץ המילה בלשון קדם,  האלמון את האישה. לגבר קראו אסק – 
השוכן  כולו  אנוש  בני  גזע  ונולד  קם  השניים  מחלצי  האלמון.  עץ   ,Embla  – אמבלה 
בני  'משכן  שפירושו  האחר,  בשמו   Mana-heim  – מנאהיים  או  במידגרד  לעיל  כאמור 

אנוש'. 

שלושת מקורות המים

אּורדברון  הגורל,  באר  אחד:  ומעיין  בארות  שתי  נובעים  איגדרסיל  של  גזעו  בבסיס 
מימיסברון  היא  העליונה,  החוכמה  באר  הנורנות,  בידי  הנשמרת   Urdarbrunnr  –
'הקדרה   ,Hvergelmir  – ֶורֶגלמיר  מעיין  וכן  מימיר,  ידי  על  הנשמרת   Mímisbrunnr  –

החלד.  לנהרות  המקור  השואגת', 
ומאזינים  הגורל,  באר  ליד  למועצה  הֵאסירים,  אסגרד,  אלי  מתכנסים  יום  בכל 

הנורנות.  שלוש  לדברי 
מימיר  והדעת.  החוכמה  אל  מימיר,  של  שמו  על  החוכמה  באר  היא  מימיר  באר 
העץ  לשורשי  מתחת  הנובעת  העליונה  החוכמה  באר  שמירת  על  ממונה  הנפיל 
על  ונושא  הבאר  במי  שקוע  ניצב  מימיר  יוטונהיים.  היא  הנפילים,  בארץ  איגדרסיל 
מן ההר עצמו. כאשר  Kjolen. במרוצת הדורות הפך מימיר לחלק   – קיולן  הרי  גבו את 
לעקור  בתמורה  נדרש  עליונה,  בחוכמה  לזכות  ובכך  הבאר  ממימי  ללגום  ביקש  אודין 

עין. שתום  האלים  מלך  היה  ומאז  עשה,  כך  הימנית.  עינו  את 
מפגרים,  הניזון  המפלצתי  הנחש   Níðhöggr  – נידהוג  רובץ  ורגלמיר  מעיין  במימי 
לקריסת  הדבר  יביא  רגנרוק  פורענות  בבוא  איגדרסיל.  שורשי  את  הרף  ללא  ומכרסם 

היקום.  ולחורבן  העץ 

Nornir – הנורנות

הנורנות הן אלות הגורל הנגזר. הן קובעות את חוקי היקום וטוות את גורלו של האדם 
 Verðandi  – ֶורַדנדי   ,Urðr  – אּורד  ושמותיהן:  אחיות,  הן  הנורנות  שלוש  בלידתו.  מיד 
עבר,   – לשמות  אחר  פירוש  (בהתאמה).  קיום  כורח,  גורל,  קרי:   ,Skuld  – וסקּולד 

הזמן.  על  שלטון  והיא  יותר,  עמוקה  משמעות  להן  מעניק   – עתיד  הווה, 
הגורל.  באר  על  ושומרות  איגדרסיל  של  עלוותו  בצל  קבע  דרך  שוכנות  השלוש 
את  להאט  מבקשות  הנורנות  הקץ.  יבוא  איגדרסיל  על  גם  לעד,  שורד  לא  שדבר  כיוון 
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תהליך  את  למתן  אמור  הקסמים  נוזל  ענפיו.  על  דבש  מי  בהתזת  הכמישה  תהליך 
האילן.  בשורשי  הריקבון 

Ragnarok – רגנרוק

למחזור  וגנר  בחר  שבו   Götterdämmerung-ה קרי:  האלים',  'דמדומי  (הביטוי  האלים  קץ 
האופראי טבעת הניבלונגים, איננו מדויק שכן הכוונה היא לחורבן גמור ולא לדמדומים). 
החורבן יבוא מקץ רצף של שלושה חורפים ללא קיץ ביניהם, במהלכו יתחולל פרץ של 
ינשרו  וַהטי אחיו את הירח, הכוכבים  יבלע את השמש  שנאת איש לרעהו. הזאב סקול 
שכווי  גולינקמבי,  הנפילים,  את  יעיר  השכווי  פיאלר  התהום.  פני  על  יהי  וחושך  ארצה 
מוסדות  תרעש,  הארץ  לתחייה.  המתים  את  יקיץ  שלישי  ותרנגול  האלים,  את  הזהב, 
אל  יצאו  הימיר  של  פיקודו  תחת  והנפילים  הים  מן  יעלה  מידגרד  נחש  יקרסו.  תבל 

תעלה  התופת  ממצולות  הקרב.  שדה 
השאול.  שוכני  כל  ובה  החוף  אל  ספינה 
כזוהר  לוהטת  חרב  ובידו  הנפיל  סּורט 
נותר  כל שעדיין  יעלה באש את  השמש 
ויקרא  בקרנו  יתקע  היימדל  ביקום. 
אל  לצאת  הוולהאלה  ולגיבורי  לאלים 
האלים,  יעלו  תבל  קצות  מכל  הקרב. 
הנפילים, הגמדים, השדים והאלפים אל 
מישור ויגריד – Vígríðr  לקרב המכריע. 
וימות  פנריר  הזאב  מול  יצא  אודין 
פנריר,  את  יהרוג  ויָדר  בנו  במלתעותיו, 
ימות מארסו.  אך  הנחש  את  יקטול  תור 
טיר  החרב,  חסר  פנריר  את  יהרוג  סורט 
הגידם יקטול את ַגרם, הכלב הנורא, אך 
ייפלו  והיימדל  לוקי  במלתעותיו.  ימות 

זה.  של  מידו  זה 
ישקע  עולמיו  תשעת  על  היקום 
חדש.  עולם  יקום  החורבן  מקץ  בים. 
ליף  צאצאי  אנוש,  ובני  ייעלם,  הֶרשע 

וירבו. יפרו  וליפדָרסיר, 

�

הוולהאלה  גיבורי  את  מזעיק  היימדל 
פרוליך.  לורנץ  רגנרוק.  למלחמת 
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II. לוח שמות
הפועלות3 הנפשות 

ווטאן. וודאן,  אודין, 
Alföðr, קרי: אבי־כול.   – ַאלָפֶדר  הוא  הנורדי. אחד משמותיו  אבי האלים בפנתיאון 
בנו  הוא  הרעם,  אל  תור,  וֶהרמֹוד.  הֹוד  לֶדר,  ּבַ בנים:  שלושה  לו  נולדו  אשתו  מפריג 

ויָדר.  בנו  נולד  גריד  הנפילה  ומן  הארץ,  אלת  מיֹורד, 
ניצב  שם  באסגרד,  הוא  משכנו  והחוכמה.  השירה  והמוות,  המלחמה  אל  הוא  אודין 
ומּונין  הּוגין  ומתבונן במרחבי היקום. שני עורבים,  הכס ממנו הוא מוריד את פקודותיו 
מזמנו  ניכר  חלק  לראות.  בידו  עלה  שלא  דברים  לו  משמיעים  תבל,  ברחבי  המעופפים 
השלח  הוולקיריות.  בידי  שנאספו  הקרבות  גיבורי  עם  הוולהאלה,  באולם  אודין  עושה 
סוסו  על  רוכב  אודין  מחטיאה.  שאינה   Gungnir  – גונגניר  החנית  הוא  אודין  של  בידו 
המולידה   Draupnir  – דרופניר  טבעת  את  בידו  ומגלגל  הרגליים  שמונה  בן  סלפניר 
שם  בעילום  אנוש  בני  בין  לשוטט  אוהב  אודין  כמוה.  שמונה  עוד  תשיעי  לילה  בכל 
משליך  הוא  להם  וֶגרי,  פֶרקי  כלבים,  שני  לרגליו  ותשובות.  בשאלות  אותם  ולהפתיע 
את  מסר  שכן  עין  שתום  הוא  אודין  היחיד.  מזונו  הוא  היין  שכן  לו  המוגש  המזון  את 
ֶפנריר  מול  בקרב  מותו  את  ימצא  האל  החוכמה.  מבאר  ללגימה  בתמורה  הימנית  עינו 

הזאב. 

 Brynhildr – ברינהילד

לאודין,  להישמע  סירבה  ברינהילד  הניבלונגים.  בשירת  מרכזית  דמות  בכירה,  ולקיריה 
העת  בבוא  אותה  יחלץ  שממנו  אש  מעגל  בתוך  האלים  אבי  אותה  כלא  כך  על  וכעונש 
ומקיץ  הלהבות  חומת  את  פורץ  הניבלונגים)  מן  זיגפריד  (הוא  סיגורד  לב.  אמיץ  גיבור 

בשינה.  השקועה  ברינהילד  את 

Iðunn – אידון

בידיה  השירה.  אל  בראגי,  ואשת  הנצח  נעורי  אלת  היא  לעד',  'צעירה  קרי:  אידון, 
ינגוס  בם,  זרקה  שהׂשיבה  מאלה  האלים,  שאחד  די  נעורים.  תפוחי  מצויים  אידון  של 
הים,  סופות  נפיל   Þjazi  – תיאזי  בידי  נחטפה  אידון  נעוריו.  את  ישיב  וכך  הפרי,  מן 
ובהעדרה קופצת הִזקנה על אלי אסגרד. אולם לוקי מציל אותה מציפורני הנפיל לאחר 

נעוריהם.  את  משיבים  והכול  תפוחיה,  עם  ָשבה  אידון  לאגוז,  אותה  שהפך 

חלק מאיורי הנפשות הפועלות ימצא הקורא בפרק האדה הפיוטית בכרך זה.  3
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 Allvis – ַאלוויס

נשק  את  צרף  הוא  הגמדים.  מגזע  מוצאו   .All-vis  – 'כל־יודע'  הוא  שמו  משמעות 
החליט  לרעיון  נלהב  שלא  תור  תור.  של  בתו  תרוד,  לו  הובטחה  ובתמורה  האלים 
עם  הלילה.  כל  שנמשכה  ותשובות  שאלות  בתחרות  נגדו  יצא  הוא  באלוויס.  לתעתע 
זריחת החמה הפך אלוויס הגמד לאבן, כתכונת הגמדים כולם השוכנים בחשכת מעמקי 

האדמה.

Andvari – ַאנדָברי

דג  צורת  ללבוש  המסוגל  גמד 
שוכן  הוא  אויב.  מפני  נס  כשהוא 
רב  עושר  וצובר  מפל,  תחת 
אנדברנוט  המכונה  טבעת  בעזרת 
אותו  לכד  לוקי   .Andvaranaut  –
בעזרת רשת שסיפקה לו האלה ראן 
טבעת  את  ממנו  גזל  לוקי   .Ran  –
שהגמד  לפני  לא  אולם  הקסמים, 
הצליח להטיל עליה כישוף לפיו כל 

פורענות.  עליו  תבוא  בה  המחזיק 

 Æsir – ֵאסיר

לגזע  המקובץ  השם  הוא  ֵאסיר 
שוכנים  הנורדים  אלי  האלים. 
והם  אודין,  ובראשם  באסגרד 
בכירי  על  אנוש.  בני  על  שולטים 

נמנים:  האסירים 
על  הממונה   ,Bragi  – בראגי 
היימדל  הרהוטה;  והלשון  השירה 
ושומר  האלים  כרוז   ,Heimdall  –
 ,Höðr  – הוד  אסגרד;  אל  הגשר 

Thor, אל הרעם;  Loki, אל האש (וראו בהמשך); תור –  אחיו העיוור של בלדר; לוקי – 
אודין;  אשת   ,Frigg  – פריג  הפוריות;  אלת   ,Freyja  – ְפֵרָיה  המלחמה;  אל   ,Tyr  – טיר 

הנעורים. בתפוחי  המחזיקה  הנצח  נעורי  אלת   ,Iðunn  – אידון  תור;  אשת   ,Sif  – סיף 

של  לדמותו  אבטיפוס  וגנר  לריכרד  שימש  אנדברי 
בטבעת  המחזיק  הגמדים  מלך  הרשע,  אלבריך 
הניבלונגים באופרה הנודעת. אוברן, הגמד בסאגה 
ארתור  איור:  מאנדברי.  מוצאו  הוא  אף  הבריטית, 

.(Rackham) רקהאם 
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הפוריות;  אל   ,Freyr  – ְפֵרי  הוונירים:  ממוצא  האלים  שני  את  להוסיף  יש  אליהם 
הים. אל   ,Njörðr  – ניורד 

 Bragi – בראגי

מגולפים  הרונים  שסמלי  בעובדה  מקורה  השנייה  התכונה  הלשון.  ורהיטות  השירה  אל 
באמצעות  שירה  לכתוב  מלמד  הוא  שאותם  הסקאלדים  פטרון  הוא  בראגי  לשונו.  על 
נעורים  תפוחי  באמצעות  נצח  נעורי  על  שומרת  אשתו,  אידון,  השירה.  מתמד  לגימה 

עליהם. קפצה  שהזקנה  לאלים  מחלקת  שהיא 

Baldr, Balder – בלדר

כוחו  אנוש.  ובני  האלים  אהוב  ופריג,  אודין  של  בנם  והטוהר.  התום  האור,  היופי,  אל 
ועיקר  חייו,  על  מסופר  מעט  זאת  עם  והנוחה.  הטובה  ברוחו  אם  כי  בזרועותיו  לא 

 .2006 ברסאן,  אנדריי  בים.  בלדר,  של  (הוויקינגית)  קבורתו 
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ברחבי  והדומם  החי  את  אמו  השביעה  שכך  כיוון  מותו.  על  חלם  בלדר  במותו.  כוחו 
בלדר  שהיה  כיוון  הלבן.  הדבקון  גבעול  מלבד  נשבעו  הכל  בבנה.  לפגוע  שלא  היקום 
לו.  הזיקו  שאלו  מבלי  חצים  בו  ולירות  סכינים  בו  להשליך  האלים  נהגו  פגיע,  בלתי 
הרג  וכך  בצמח,  אותו  לדקור  העיוור  הוד  את  הסית  הדבקון,  צמח  את  גילה  הנבל  לוקי 

בלדר.  את 
הל  בנו.  את  לו  להשיב  מֶהל  לבקש  לתופת   Hermóðr  – ֶהרמֹוד  בנו  את  שלח  אודין 
נגזר  כן  ועל  כולם בכו פרט ללוקי,  יבכו על מותו.  הסכימה, אולם בתנאי שהכול בתבל 

בהמשך).  (וראו  קשות  נענש  לוקי  כך  על  בתופת.  להישאר  בלדר  על 

Bergelmir – ברגלמיר

הכפור  נפילי  לעיל).  (וראו   Ymir  – אימיר  של  ונכדו   Þrúðgelmir תרּודגלמיר  של  בנו 
להינצל  הצליחו  ואשתו  ברגלמיר  אימיר.  של  מגופו  שקלח  הדם  במבול  כולם  טבעו 
גזע  הצמד  הוליד  החורבן  לאחר  החלול.  בגזעו  מסתור  ומצאו  עץ  על  שטיפסו  לאחר 

נפילי־כפור.  של  חדש 

Berserkers – ברסרקים

לבושים  הלוחמים,  מיטב 
השם  (מכאן  דוב  עורות 
של  פנים  ומעמידים   (Ber  –
נהגו  קרב  בטרם  טרף.  חיית 
כמו  וליילל  בעצמם  להצליף 
זאב. כיוון שהביאו את עצמם 
האויב  את  תקפו  לטרנס, 
לחוש  מבלי  זעם  בחמת 
עליהם  כותב  סנורי  כאב. 
באינגלינגה (Ynglinga) סאגה, 

:6 פרק 
לפנים  אצו  "[הברסרקים] 
טירופם  לגופם.  מגן  ללא 

ובכוחם  האויב,  מגני  את  גזרו  בשיניהם  שוטים.  וכלבים  טרף  זאבי  הדעת  על  העלה 
חרב  אין  ובידם  לעשרות,  אויביהם  את  קטלו  פרא,  שור  או  דוב  של  כזה  האימתני, 

החנית."  חוד  או  פלדה 

נמצא  השישית.  המאה  מן  ברונזה  לוח  דב.  בעור  ברסרק 
שבדיה. באולנד, 
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Gefion – ֶגפיֹון

להעניק  המיטיבה  הבתולות  פטרונית  והחריש.  הפריון  הצומח,  אלת  (המעניקה),  גפיון 
אם  כי  גיהינום  יורשת  איננה  בבתוליה  שמתה  נערה  כל  לכך.  שראוי  למי  ואושר  עושר 
זיילנד.  האי  של  בריאתו  את  לה  מעניקה  המסורת  גפיון.  של  הלוויה  בנות  אל  חוברת 
דרומה  הקרקע  את  גררה  שוורים,  ארבעה  בעזרת  גדול  אדמה  שטח  שחרשה  לאחר 
הגדולים  האגמים  אחד  הוא  ומאז  מים,  התמלא  בשבדיה  שנבקע  החלל  האי.  נוצר  וכך 

שטוקהולם.  בקרבת 

Gerðr – ֶגרד

בעולמנו  האור  ביופיה;  נודעה  גרד  הפוריים.  ושדותיה  הארץ  אלת  הנפילים,  גזע  ילידת 
זורח מזרועותיה הצחות. גרד היא בתו של גימיר הנפיל ומסרבת להיענות לחיזוריו של 
כי  מאיים  השניים,  בין  לשדך  המבקש  פֵרי  של  שליחו  שסקירניר,  לאחר  לבסוף,  פֵרי. 
לפֵרי,  להינשא  מסכימה  היא  ראשה,  על  פורענות  ויוריד  אדונו  בחרב  התבל  את  יחריב 

וחסדיה.  ידה  את  לו  מעניקה  מכן  לאחר  ימים  ותשעה 

קופנהגן. גפיון,  מזרקת 
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גּולֵוג – Gullveig (זמורת זהב)

בעלת אוב מגזע הוונירים, המצטיינת בתאוותה לזהב ומרחיבה את הדיבור על כך ללא 
אולם  המדורה.  לאש  אותה  השליכו  מפטפוטיה,  האלים  של  נפשם  שנקעה  כיוון  הרף. 
שהמקרה  כיוון  זו.  אחר  בזו  פעמים  שלוש  כך  פגע.  ללא  לקום  בכשפיה  הצליחה  זו 
לכנות  ביניהם היה מה שניתן  לנקום באלים. הקרב  ביקשו הללו  הוונירים,  הגיע לאוזני 
'מלחמת העולם הראשונה'. לאחר סדרת קרבות ממושכים החליטו הצדדים על שביתת 

בשלום. זה  לצד  זה  לחיות  והבטיחו  רעהו  עם  איש  השלימו  נשק, 

.1895 פרוליך,  לורנץ  למדורה.  גּולֵוג  את  משליכים  האלים 
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Hymir – הימיר

לבשל  מנת  על  לעצמם  האלים  מבקשים  שאותה  ענקית  קדרה  של  בעלים  נפיל־הים, 
את  הימיר  משיט  רגנרוק  במלחמת  מידיו.  אותה  לקחת  נשלח  תור  בתוכה.  בירה 
משחרר  רגנרוק  את  המקדים  המבול  מתים.  מציפורני  כולה  העשויה  האימים  ספינת 
הימיר  של  פיקודו  תחת  ומפליגים  סיפונה  על  עולים  הנפילים  המעגן,  מן  הספינה  את 

אסגרד.  אלי  מול  הקרב  לקראת 

Valhalla – ולהאלה

חללי  משכן  הוולהאלה, 
הוא  באסגרד,  השוכן  הקרבות 
לכך  עדות  מידות.  כביר  אולם 
ושעריו.  דלתותיו   140 הם 
קורות הגג של הבניין עשויות 
מקורה  עצמו  הגג  מחניתות, 
האולם  וספסלי  במגנים, 
זאב  חזה.  בשריות  רבודים 
המערב,  שערי  את  שומר 
מעופפים  משמר  ונשרי 

מעליו.
מבין  הלוחמים  מיטב 
בידי  נאספים  הקרבות  חללי 
אל  ומובאים  הוולקיריות 
רכושה  הם  מחציתם  האולם. 
של פֵרָיה, ואלו שוכנים באולם 
חללי   .Folkvang  – פולקוואנג 
הוולהאלה מכונים אינהריאר – 
Einherjar והם נבחרי הלוחמים 
הזוכים  הקרבות  חללי  מבין 
בוולהאלה.  מיוחד  בכבוד 
של  קולו  אותם  מעיר  בבוקר 
 Gullinkambi  – גולינקמבי 

המוזהב.  התרנגול 

לראות  ניתן  גרמניה.  רגנסבורג,  הדנובה.  על  ולהאלה 
של  ניסיון  הגרמנית  הוולהאלה  של  היווני־דורי  בסגנון 
בהעתק  כאן,  לנורדית.  ההלנית  המיתולוגיה  בין  הכלאה 
של  הֵאסירים  אלי  שוכנים  האתונאי,  האקרופוליס  של 

סקנדינביה.
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את  איש  קורעים  הם  שבמהלכם  דו־קרבות  של  מפרכים  אימונים  כולל  יומם  סדר 
אלה  שבים  אודין,  של  בחברתו  התמד  ממשקה  שלגמו  לאחר  אולם  לגזרים,  רעהו 
בפיקודו  אישי  משמר  של  תפקיד  ימלאו  המכריע  רגנרוק  בקרב  לשלמותם.  ומתחברים 
של אודין, יתייצבו ביחידֹות של שמונה מאות איש האחת, ויצעדו אל שדה הקרב כתף 

לעיל.  הנזכרות  הדלתות   140 מבעד  כתף  אל 

Valkyrja – ַולקיריה

של  לפקודתו  הסרות  משנה  אלות  הן  מילולי,  בתרגום  החללים'  'בוררות  הוולקיריות, 
אודין. ייעודן הוא לקבוע את תוצאות הקרב ולבחור מבין החללים את מיטב הלוחמים. 

הוולקיריות.  הרומנטי.  בעידן   – הצדקה  כל  ללא   – להן  נוסף  הוולקיריות  של  הלוחמני  הפן 
אוסלו. הלאומית,  הגלריה   .1869  (Arbo) ארבו  פטר 
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גבירת החללים.  קרי:   ,Valfreyja  – ַולפֵרָיה  הוולקיריות, מכאן שמה:  היא מפקדת  פֵרָיה 
בהבאת  לתפקידן  בנוסף  חסותה.  בנות  בידי  המובאים  החללים  מחצית  על  זכות  לפֵרָיה 
מגישות  באולם,  מארחות  של  תפקיד  הוולקיריות  ממלאות  לוולהאלה,  החללים 

לשלומם.  ודואגות  ויין  תמד  לגיבורים 
גורלו של  לנורנות אין הבדל חד־משמעי. הנורנות טוות אמנם את  בין הווליקיריות 
הנורנות  בין  גוזרות את תוצאות הקרב. מכאן שיש  הוולקיריות  בלידתו, אך  האדם מיד 
נשים  מקרב  הוא  היתר,  בין  הוולקיריות,  מוצא  הוולקיריות.  תפקיד  את  גם  הממלאות 
פֵרָיה  אצל  מתקבלות  אם  כי  גיהינום  יורשות  אינן  הללו  בבתוליהן.  שמתו  צעירות 
הלוחמנית  חזותן  אף  שעל  להוסיף  הראוי  מן  הוולקיריות.  צבא  בקרב  בתפקידן  וזוכות 
לאסוף  הוא  תפקידן  וכל  היוונית,  המיתולוגיה  מן  האמזונות  של  דמותן  בנות  הן  אין 

המתים.  את 

Loki – לוקי

('ההולם   Fárbauti מבכירי האלים בפנתיאון הנורדי. לוקי הוא בנם של הנפיל פרבוטי – 
אין  אולם  הֵאסירים,  מחנה  על  לכאורה  נמנה  לוקי   .Laufey  – לאופי  והנפילה  האכזר') 
כחפצו:  צורתו  את  ומשנה  התחפושת  אשף  הוא  לוקי  אסגרד.  לאלי  ממנו  גדול  אויב 
לסוס, לנץ, לזבוב ועוד. הוא מרושע, ערמומי ובעל חוש הומור סרקסטי, עם זאת איננו 

 “The children of מתוך:  איור  התופת.  שעל  הל  הזאב,  פנריר  הנחש,  יורמונגנד  לוקי:  צאצאי 
.(Pogany) פוגאני  ויליאם  המאייר   .Loki”, N.Y, 1920
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מפלצות  שלוש  אבי  הוא  לוקי  בכך.  הצורך  כשעולה  בגבורה  ופועל  צדק,  חוש  נעדר 
הנפילה.   Angrboða  – אנגרבודה  היא  פילגשו,  של  מרחמה  שהגיחו 

ברגעי  גם  לבעלה  נאמנה   ,Sigyn  – סיגין  אשתו,  ההפכפך,  אופיו  ולמרות  זאת,  עם 
לוקי לשלושה  נקשר  פורענות קשים. לאחר שחולל את מותו של בלדר, חביב האלים, 
את  אמנם  אוספת  סיגין  פניו.  על  ארסו  את  מגיר  מעליו  הרובץ  נחש  כאשר  סלעים 
הרעל אל כד, אולם ברגע שעליה לרוקן את הרעל, זה נוטף על פניו של לוקי וגורם לו 
יתנפצו  רגנרוק  במלחמת  האדמה.  רעידת  ומכאן  בכאבים  מתעוות  גופו  תופת.  לייסורי 

האלים.  נגד  במלחמתם  הנפילים  את  יוביל  ולוקי  השלשלות 

 Njord – ניורד

לחוף  אותם  מביא  לנתיניו,  הדואג  מיטיב  אל  הוא  ניורד  והאש.  הים  הרוחות,  אל 
Skaði  – לסקאדי  אמנם  נשוי  ניורד  לשלומם.  ודואג  ציד  במסע  להם  מסייע  מבטחים, 

עם  נמנה  ניורד  אחותו.  של  ברחמה  הוליד  פֵרָיה  בתו  ואת  פֵרי  בנו  את  אולם  הנפילה, 
ערובה  כבן  ניורד  נמסר  האלים,  עם  שלום  הסכם  על  חתמו  הללו  כאשר  הוונירים.  גזע 

הרם.  במעמדו  ובתו  בנו  עם  זכה  שם  אסגרד,  לאלי 

 Freyja – פֵרָיה

הלחן,  הפריחה,  האביב,  אסגרד.  אלות  מבין  והנדיבה  היפה  היא  והפריון,  האהבה  אלת 
ואחותו   Njord  – ניורד  של  בתו  היא  פריה  אחריותה.  בתחום  הם  תענוגות  ושאר  המין 
של פֵרי. לא ברור מי הוא האל לו נישאה, אולם במותו הזילה דמעות ואלו היו לנטיפי 
לחסדים  בתמורה  גמדים  ארבעה  מתת  המופלא,  בריסינג  רביד  בעלת  היא  פריה  זהב. 
ההופכת  קסם  וגלימת  חתולים  לשני  הקשורה  מרכבה  בעלת  גם  היא  להם,  שהעניקה 
מגיע  מחציתם  הגיבורים.  הקרבות  חללי  את  אודין  עם  חולקת  היא  הנץ.  לעוף  אותה 
הגם  המפואר,  ארמונה   Folkvang  – פולקוואנג  אל  נוטלת  היא  ומחציתם  לוולהאלה 

מדוע.  ברור  שלא 

Freyr – פֵרי

שלום,  ואוהב  הַאלפים  שליט  האדמה.  עובדי  ופטרון  והמטר  השמש  אל  פֵרָיה,  אחי 
הוא  בזכרים.  הנאה  הוא  פֵרי  בנשים,  היפה  היא  שפֵריה  כשם  אמיץ.  לוחם  זאת  ועם 
 – גולינבורסטי  בשם  בר  לחזיר  רתומה  במרכבה  רוכב  פֵרי  היפה.  גרד  לנפילה  נשוי 
Skíðblaðnir המפליגה בכל עת אל  Gullinbursti, והוא בעלים של הספינה סקידבלדניר – 
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פֵרי  חרבו של  בכיס.  ולהטמינה  כמו ממחטה  לקפלה  ניתן  בכך  הצורך  עולה  ואם  יעדה, 
פי  על  באויב  שמות  ועושה  הנדן  מן  מעצמה  מזנקת  היא  לוחם,  של  לידו  זקוקה  אינה 
כוונתו של הבעלים. כיוון שמסר את חרבו לאחד מאנשיו, הוא סקירניר – Skirnir, ניצב 

האפוקליפסה.  של  הראשונים  הקורבנות  עם  ונמנה  רגנרוק,  במלחמת  נשק  ללא  פרי 

Frigg – פריג

יחד  וכן,  והאמהות,  הנישואין  פטרונית  הנורדי.  בפנתיאון  האלות  בכירת  אודין,  אשת 
עושה  איננה  אך  העתיד  ניחוש  בתכונת  ניחנה  פריג  והפריון.  האהבה  אלת  פֵרָיה,  עם 
בין  מים').  ('אולמות   Fensalir  – ֶפנָסליר  מכונה  באסגרד  משכנה  זו.  בסגולה  שימוש 
של  בחגורתו  הנמצא  נול  על  טווה  היא  שאותם  העננים  אריגת  לפריג  מיוחסת  היתר 

שמו. על  הקרויה  הכוכבים  במערכת  אוריון 

 Ran – ראן

המתים  משכן  על  וכן  והסער,  הסופה  על  מופקדת  הים,  אל   Ægir  – ֵאגיר  אשת  ראן, 
במצולות האוקיינוס. מנהגה הוא להטביע ספינות בלב ים, ללכוד את המלחים ברשתה 

 .1909  ,(Dollman) דולמאן  צ'רלס  עננים.  טווה  פריג 
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בו היא מעניקה להם טיפול אוהב. זאת משום שהטובעים  ולהביאם אל המשכן האמור 
נחשול  שצורתן  בנות  תשע  לראן  הוולהאלה.  אל  עולים  ואינם  גיהינום  יורשים  אינם 

לבן.  קצף  רקומות  וגלימותיהן 

כלי נשק ואחרים

נודע.  ברזל  חרש  הגמד,  דבלין  של  ידיו  מעשה  אודין.  של  חניתו   .Gungnir  – גּונגניר 
שב  האויב  את  שקטל  ולאחר  המטרה,  את  מחטיא  אינו  לעולם  בקרב  המוטל  גונגניר 

אודין.  של  ידו  אל  עצמו  מכוח 

 – ֵויַלנד  האגדתי  הברזל  חרש  בידי  שחושלה  הקסמים  חרב   .Balmung  – למּונג  ּבַ
שיש  מי  כי  והצהיר  הוולסונגים,  בארמון  הגדל  באלון  החרב  את  נעץ  אודין   .Wayland
עלה  סיגורד,  אבי  זיגמונד,  של  בידו  בקרב.  המנצח  יהיה  הוא  החרב  את  לשלוף  בכוחו 

�

אגיר, ראן ותשע הבנות מחוללים סערה בים ומטביעים את הספינה. איור לספרו של ויקטור 
 .1887  ,Fädernas gudasaga, (Rydberg) רידברג 
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בנו,  (זיגפריד)  סיגורד  לידי  סיגמונד  של  מותו  לאחר  עברה  החרב  בלמונג.  את  לשלוף 
ַפפניר. הדרקון  את  בה  קטל  וזה 

'המרסק', הוא קורנס אימים, נשקו של תור אל המלחמה. מיולניר   .Mjöllnir  – מיֹולניר 
בהתקנת  שהתמחו   ,Eitri  – ואטרי   Brok  – ברוק  גמדים:  ברזל  חרשי  שני  בידי  חושל 
את  משליך  שתור  פעם  בכל  בומרנג:  של  תכונה  למיולניר  אסגרד.  לאלי  מתכת  כלי 
היה  תור  של  קורנסו  ברזל.  כפפות  העוטות  ידיו  אל  ברק  בדמות  שב  זה  הקורנס, 
האהוב  תחביבו  הייתה  קטילתם  אשר  הנפילים  בקרב  בעיקר  חרדה,  של  קבוע  למקור 

תור. של 

– Gjallar. גיאלר היא הקרן בידי היימדל השומר על גשר ביפרוסט וכן על שערי  גַיאָלר 
אות  הוא  רם  קול  למועצה.  האלים  לכינוס  אות  בקרן,  רכות  תוקע  היימדל  הוולהאלה. 

ומלואו.  בעולם  שתישמע  רמה  כה  גיאלר  של  תקיעתה  תהיה  ברגנרוק  לסכנה. 

מרמה,  במעשה  בטבעת  זכה  לוקי  אנדברי.  של  הטבעת   .Andvarinaut  – אנדברינוט 
ימיט פורענות על ראשו.  כיוון שכך הטיל אנדברי קללה לפיה כל המחזיק בה  כהרגלו. 
את  הרג  הדרקון  פפניר   .Hriedmar  – רידמאר  הגמדים  למלך  מיד  אותה  מסר  לוקי 
הטבעת  את  ומסר  פפניר  את  קטל  סיגורד  לעצמו.  הטבעת  את  ונטל  הגמדים  מלך 

בנפשה.  יד  שלחה  וזו  לברינהילד, 

שמונה  מקרבה  בוראת  הטבעת  אודין.  של  ברשותו  זהב  טבעת   .Draupnir  – דרֹוּפניר 
טבעות כמוה בכל יום תשיעי בבוקר. מכאן שהייתה מקור לעושר בלתי נדלה. עם זאת 
הניח  מכאן, שלאחר שאודין  ידה.  על  הטבעות שנבראו  אל  עברה  לא  ההתרבות  תכונת 
דרופניר  העושר.  מקור  פסק  בנו,  בלדר  של  גופתו  בלהבות  עלתה  בו  המוקד  על  אותה 

האוב.  בעלת  בנבואת  הנזכרים  הגמדים  אחד  של  שמו  גם  הוא 

מפלצות

של  נורדית  גרסה  הלהיים.  שערי  על  השומרת  הכלב  דמוית  המפלצת   .Garm  – ַגרם 
גניּפה  במערת  שוכן  העיניים  ארבע  בעל  ַגרם  ההדס.  שערי  על  השומר  היווני  קרברוס 
קוטל את  טיר  באלי אסגרד.  הנפילים במלחמתם  אל  גרם  חובר  רגנרוק  בימי   .Gnipa  –

גרם.  של  מלתעותיו  מנשיכות  מת  אך  קשה,  בקרב  המפלצת 

יֹורמּונַגנד  נודע גם בשם  מידגרד – הנחש כביר המידות המקיף את היקום. הנחש  נחש 
העולם  לאוויר  שהגיח  לוקי  של  חלציו  יוצאי  משלושת  אחד  והוא   Jörmungandr  –
אודין  של  בלבו  עלה  שנולד  לאחר  לוקי.  של  הנפילה  פילגשו  אנגרבודה,  של  מרחמה 
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כבירים  לממדים  לגדול  מיהרה  שהמפלצת  אלא  הימה.  אותו  השליך  והוא  מפניו  חשש 
יוצא  תור  רגנרוק  במלחמת  בפיה.  נתון  זנבה  כאשר  ומלואו  עולם  להקיף  שזכתה  עד 

זה.  את  זה  קוטלים  והשניים  הנחש  מול 

תפקיד  בעלי  דמותו  בני  סיגורד.  בידי  נקטל  האוצרות,  שומר  הדרקון   .Fáfnir  – ַפפניר 
זיגפריד.  בידי  הניבלונגים  ובשירת  שמו  על  ביצירה  ביוולף  בידי  נהרגים  דומה, 

Fenrir. מפלצת אימים  ֶפנריר – 
של  הבכור  בנו  זאב,  בדמות 
האלים  שלאוזני  כיוון  לוקי. 
שבכוונתו  השמועה  הגיעה 
היקום,  לקץ  להביא  פנריר  של 
אותו  ללכוד  מבקשים  הם 
שלא  מאחר  בסוגר.  ולכלוא 
מוכן  שיהיה  מי  ביניהם  היה 
החליטו  עמו,  במאבק  להסתכן 
בניצול  זאת  שולל,  להוליכו 
האלים  ויוהרתו.  הסוער  מזגו 
מן  להשתחרר  יוכל  שלא  טענו 
אותו.  יקשרו  שבהם  האזיקים 
וקרע  האתגר  את  קיבל  פנריר 
שכך  כיוון  לגזרים.  אזיקיו  את 
חרשי  אצל  האלים  הזמינו 
העשוי  דק  כבל  הגמדים  הברזל 
חתול,  צעדי  מרכיבים:  משישה 
נשימת  הר,  שורשי  אישה,  זקן 

הציפור.  ורוק  הדוב  גיד  דג, 
לניסיון בתנאי שליתר ביטחון אחד  פנריר, שהלך שולל למראה החבל הדק, הסכים 
של  בלועו  ידו  את  לתת  שהסכים  טיר  זה  היה  מלתעותיו.  בין  ידו  את  יתחב  האלים  מן 
טיר. האלים קשרו את  ידו של  את  אך קטע  הכבל  מן  הצליח להשתחרר  לא  זה  פנריר. 
אודין;  את  וטורף  משתחרר  פנריר  רגנרוק  בימי  האדמה.  במעמקי  סלע  אל  המפלצת 

הזאב.  את  וקוטל  אביו  מות  את  נוקם  אודין,  של  בנו  ויָדר, 

�

שער  מלמטה.  חרב  בדקירת  פפניר  את  קוטל  סיגורד 
היום  והמצוי  הכנסיות  מאחת  שהוסר  (פרט)  סיגורד 

אוסלו. אוניברסיטת  של  הארכיאולוגי  במוזיאון 
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.(Bauer) באוור  ג'ון   .1911 משנת   Fädernas gudasaga רידברג:  ויקטור  של  ספרו  מתוך  איור 





;[59] ראשונים  זכות   – סטורלוסון  סנורי  א. 
 – והוולסונגה  הניבלונגים  שירת  ביוולף,  ב. 

;[68] הגומלין  יחסי  סוגיית 
חיים   – והוולבה  ֶהל  אידון,  ולקיריות,  נורנות,  ג. 

;[73] האישה  ביד  ומוות 
;[80] מבוא  הערות   – הפיוטית  האדה  ד. 

אדון   – אודין  הטרויאני,  הקטור   – תור  ה. 
;[88] הבלטי  בים  הומרוס  העברי, 

[99] תרגום  שיקולי   – ופרוזודיה  סגנון  ו. 

(Gehrts) לספרו  גרץ  יוהאן  איור מאת  גורלו של הרך הנולד.  גוזרות את  הנורנות. השלוש  איור: 
.Walhall: Germanische Götter - und Heldensagen, 1901 מתוך:   .(Dahn) דהן  פליקס  של 



ראשונים זכות   – סטורלוסון  סנורי  א. 

הביניים,  בימי  איסלנד  סופרי  גדול   1,Snorri Sturluson  (1241-1178) סטּורלּוסֹון  סנֹורי 
במערב  דליר  שבמחוז   Hvammur  – בוואמּור  נולד  ופייטן,  היסטוריון  מדינה,  איש 

מבכירי  סטורלה,  לשבט  האי, 
בעת  איסלנד  של  השועים 
תֹורַדרסֹון  סטורלה  אביו,  ההיא. 
ראשי  מבין  הבכיר   ,(Þórðarson)
של  מובהק  תוצר  באי,  השבטים 
האלים  במזגו  נודע  כוח,  מאבקי 
פוסקות  הבלתי  ובמריבותיו 
לאחר   ,1182 בשנת  מרעיו.  עם 
אחד  עם  בקטטה  בעינו  שנפצע 
בן  בנו  סנורי  את  מסר  מנושיו, 
השלוש לידי יון לופטסון, ידידו. 
המלוכה  למשפחת  המקורב  יון, 
את  ההיא  בעת  ניהל  הנורווגית, 
באודי  התרבותי־חינוכי  המרכז 
איסלנד  בדרום  יישוב   ,Oddi  –
בכיר  השכלה  כמקור  הנודע 
בסקנדינביה כולה. המרכז באודי 
חשוב  כנסייתי  מוקד  אמנם  היה 
וגדולי הכמרים האיסלנדים החלו 
הנצרות  אולם  דרכם,  את  בו 
זנחה  לא  הליברלית  האיסלנדית 
את לימודי החול, שעיקרם בעת 
ההיסטוריה,  לימודי  היה  ההיא 

 Snorri או  מודרנית)  (נורווגית   Snorre Sturleson דוגמת:  לשמו,  שונים  אופנים  המקורי.  האיסלנדי  התעתיק  פי  על   1
Sturlusson (שבדית) מקובלים אף הם.

להיימסקרינגלה. איור  סטורלוסון.  סנורי 
.1899  ,(Krohg) קרוג  כריסטיין 

[59]
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ובצדק,  המקום,  נחשב  זה  במובן  הרבים.  פניה  על  הנורדית  והסאגה  הלטינית  התרבות 
כתבי  את  סנורי  למד  ארצו  ספרות  על  בנוסף  כן,  כי  הנה  הצפון.  שבאולפנות  לבכיר 
ניתן  עקבותיו  שאת  חשיבות  רב  תרבותי  ממד  הרומיים,  והמשוררים  ההיסטוריונים 
הנוצרית  הדֹוגמה  ברכי  על  אמנם  השכיל  סנורי  סטרלוסון.  של  יצירתו  במכלול  למצוא 
וכבנו של אחד מראשי השבטים רבי  של אבות הכנסייה, אולם לא בחר בדרך הכמורה, 

באי. השררה  אחר  המבקשים  של  החילוני  ברובד  להשתלב  העדיף  בארצו,  ההשפעה 
הארץ,  מעשירי  אחד  של  בתו   ,Herdís  – הרדיס  את  לאישה  סנורי  נשא   18 בגיל 
 ,23 בן  כצעיר  עתה,   .Borg  – בבורג  אחוזתו  את  ירש  ב-1202,  אביה  מות  ולאחר 
שאפתן, עשיר ומוכשר, צבר עוצמה רבה, ובתוך זמן קצר זכה למעמד הבכיר של דובר 
ברדיפתו  העשירית.  במאה  שנוסד  האיסלנדי  הפרלמנט   ,(1218)  Alþingi  – האלתינג 
שהייתה,  מי  הלוויג,  את  ונשא  הראשונה  אשתו  את  נטש  (ושמלות)  ושררה  ממון  אחר 
הסקאלדים  ומן  סנורי  של  משפחתו  קרוב   –  (Bárðarson) רַדרסון  ּבַ סטורלה  פי  על 
מובהקים  נוחות  נישואי  אלה  היו  באיסלנד".  ביותר  העשירה  "האישה  בדורו:  הבולטים 
שהוסיפו לסנורי השפעה בזכות ממונה הרב של אשתו. את שלושת בנותיו השיא סנורי 
וכך זכה לקפיצת מדרגה נוספת במעלות  לשלושה ראשי שבטים, רבי השפעה אף הם, 
שועי  בקרב  בכורה  מעמד  לו  העניקה  האלתינג  דובר  לתפקיד  בשנית  בחירתו  השררה. 
כאיש  חובותיו  בין  בכתיבה  עניינו  את  לשלב  סנורי  החל  בחייו  זה  זמן  בפרק  הארץ. 

ארצו.  בניהול  המעורב  שלטון 
את  שדימה  סטורלה,  מצד  קודרת  לנבואה  זכתה  סנורי  של  והבצע  השלטון  רדיפת 
Kraki, מי שעל פי המסופר, רכש  התנהגותו של סנורי לזה של המלך רולפור קראקי – 
לעצמו אויבים רבים בגין רדיפת השלטון, וסופו שנפל בקרב מול גיסו וגיסתו. נבואתו 
נורווגיה.  מלך  הקון,  של  בפקודתו  נרצח  סנורי  כאשר  במלואה  נתגשמה  סטורלה  של 

סנורי. של  בשרו  שארי  שני  נמנו  הרוצחים  חבורת  עם 
בטיפוס  למולדת  לראווה את שירותו  גיבורנו, המציג  סימפטי אחר של  בלתי  היבט 
הנורווגי.  לכתר  ארצו  בשעבוד  סנורי  של  חלקו  היה  השררה,  במדרגות  נלאה  בלתי 
מול  בגבורה  העומדים  איסלנד  לגיבורי  תהילה  מזמורי  השר  ההיסטוריון־הפייטן, 
הכתר  של  האינטרסים  את  המייצג  זה  הוא  האי,  על  להשתלט  הנורווגים  ניסיונות 
נורווגיה יעלה  הנורווגי באיסלנד – תמורת טובות הנאה נכבדות ותקווה שבחסות מלך 

ארצו.  על  בשלטון  העליון  לשלב  להגיע  בידו 
ה-14  בן   –  Hákonarson– הקונרסון  הקון  עליית  לאחר  קצר  זמן   ,1218 בקיץ 
הצעיר  המלך  של  באמונו  זוכה  לנורווגיה,  מפליג  סנורי  המלכות,  לכס  ההיא,  בעת 
הקון,  של  בחצרו  שנתיים  של  שהות  ולאחר   ,Jarl Skúli  – סקּולי  הרוזן  העוצר,  ושל 
עתה  למולדתו,  סנורי  חוזר  בכיר,  אצולה  ובמעמד  בכיבודים  האיש  זוכה  שבמהלכה 
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לאיסלנד  בשובו  הנורווגי.  המלך  נציג  של   – שבכוח  הרי  בפועל  לא  אם   – במעמד 
Háttatal, למלך הצעיר ולעוצר סקולי. היצירה היא החלק  הוא מחבר שיר תהילה ארוך, 

בהמשך). (וראו  שמו  על  הקרויה  באדה  והאחרון  השלישי 
שארי  מבין  הניכר  חלקם  אויבים,  של  ארוכה  שורה  שרכש  לאחר   ,1236 בקיץ 
ומקץ שנתיים,  לנורווגיה,  להימלט  סנורי מצליח  גיס.  בראש  אחיינו  אותו  תוקף  בשרו, 
מבין  נפשו  שונאי  כי  לו  שנודע  ולאחר  הקון,  מידי  נסיך  לתואר  זוכה  שהוא  לאחר 
סנורי  שב  פנים,  במלחמות  נשמתם  את  הוציאו  אחיו,  שלושת  כולל  משפחתו,  בני 
את  מהקון  לגזול  בניסיון  אחים  מלחמת  בנורווגיה  פורצת  בינתיים   .(1238) לאיסלנד 
והדבר  אויביו,  את  מביס  הקון  סקולי.  לשעבר,  העוצר  עומד  הקושרים  בראש  הכתר. 
סקולי  עם  אחת  יד  עשה  שסנורי  נודע  נורווגיה  למלך  סנורי.  של  גורלו  את  חותם 
פנים. הקון  וכי הערצתו של השוע האיסלנדי אל המלך לא הייתה אלא העמדת  אויבו, 
סנורי,  נרצח   1241 בשנת  קודר  סתיו  בליל  מת.  או  חי  אליו  סנורי  את  להביא  מצווה 
שליחיו  בידי  נורווגיה,  מלכי  שושלת  את  כמוהו  הילל  לא  שאיש  ההיסטוריון,  המשורר 

הקון.  של 

ה-16?. המאה   ,Flateyjarbók מתוך  איור  מגנוס.  בנו  עם  נורווגיה  מלך  הקונרסון  הקון 
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מסוימת  במידה  לאזן  יש  שלעיל,  השורות  מן  העולה  חביבה  הבלתי  הדמות  את 
שלטון  הנעדרת  המפורדת,  הפיאודלית  בחברה  דופן  יוצא  אינו  שסנורי  העובדה  בציון 
סנורי  של  בימיו  האי  של  העתים  בקורות  עיון  ה-13.  המאה  של  באיסלנד  מרכזי, 
סטורלונג'  כ'עידן  הידוע  הזמן  שפרק  אלא  כמוהו,  נהגו  שרבים  בלבד  זו  לא  כי  מלמד 
ביותר  הקשה  השפל  היה  המאה,  של  העשרים  בשנות  שהחלו  העשורים  ארבעת   –
ב-1262  אחים.  מלחמת  סף  על  עמדה  והארץ  היווסדה,  מאז  איסלנד  של  בתולדותיה 
הנורווגי, שהפך  הכתר  לבין  ארצם  בין  איחוד  הסכם  על  האי  ראשי השבטים של  חתמו 
את  הכניע  ברזל  שביד  הרביעי  הקון  זה  היה  ואכן  נורווגיה.  בממלכת  לחלק  האי  את 
כי אין עדות לכך  כן – אף  כי  יחסי. הנה  נתיב של שקט  והעלה את הארץ על  מתנגדיו 
כי  הבין  רחב,  היסטורי  מי שניחן במבט  ייתכן בהחלט שסנורי ההיסטוריון,   – בכתובים 
רק שלטון מרכזי רב עוצמה בדמות מלך נורווגיה הוא שיביא סוף למלחמת הכול בכול 

מרכזי.  כוח  מוקד  הנעדרת  הפיאודלית  החברה  של  מובהק  מאפיין   –
בכיר  מעמד  סטורלסון  סנורי  לעצמו  רכש  לאחור  מרחבי  במבט  אחרת,  או  כך 
יוצא  כשילוב  אם  כי  מדינה,  כאיש  תכונותיו  בשל  דווקא  לאו  וזאת  ארצו.  בקורות 
וזו  בכלל  הנורדית  הסאגה  בקורות  מרכזית  תרומה  בעל  והיסטוריון,  פייטן  של  דופן 
בתרבות  האפית  השירה  משמרי  של  נכבדת  לשורה  האיש  חוֵבר  בכך  בפרט.  ארצו  של 
מעתיקי־ של  הנכבדת  לחבורה  הקלאסי,  בעידן  וורגיליוס  הומרוס  עם  יחד  המערב, 
הבויאן  כגון:  ה-13,  וראשית  ה-12  המאה  בשלהי  הביניים  ימי  של  האפוסים  מחברי 
עלילותיו  את  המספר  הטרֹוֶבר  טורולדוס,  איגור;  הנסיך  שירת  מחבר  העלום,  הרוסי 
האספנים־ ושלושת  אל־סיד;  של  עלילותיו  על  החתום  אבאט,  פר  רולן;  הנסיך  של 
המכלול  את  עבורנו  המשמר  קראג'יץ,  סטפנוביץ'  ווק  ה-19,  המאה  בני  משוררים 
וודסוורת  הקלואלה,  מחבר  לונרוט  אליאס  הסרבית,  הבלדה  של  והסגולה  ההיקף  רב 

היוואתה. שירת  את  לנו  המגיש  לונגפלו 

סנורי – יצירתו
הפרוזאית,  האדה  בהן,  הראשונה  כאשר  יצירות,  שלוש  כולל  סנורי  של  אופוס  המגנום 
מן הסתם חלוקות  (שעליו  הכרונולוגי  נפרדות. הסדר  יצירות  היא משלוש  מורכבת אף 
ומסיים  אגיל  של  בסאגה  ממשיך  בפרוזה,  באדה  פותח  אכן  החוקרים)  בקרב  הדעות 

 .Heimskringla  – בהיימסקרינגלה 
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א. האדה בפרוזה או האדה של סנורי 

אחד  כל  המהווים  בזה  זה  תלויים  בלתי  חלקים  שלושה  כאמור,  כוללת,  בפרוזה  האדה 
לדֹוגמה  הכתוב  בין  זיקה  ליצור  שכוונתה  נרחבת  הקדמה  לאחר  עצמה.  בפני  יצירה 

גילפי. תעתועי  והוא  הראשון  החלק  בא  הנוצרית, 

Gylfaginning  – גילפי  תעתועי  א.1. 
בהומור  הכתוב  במיתולוגיה  מדריך  היא  זה,  בכרך  לקורא  מוגש  תרגומה  אשר  היצירה, 
סנורי  מציין  ליצירה  במבוא  הפיוטית.  באדה  הסתומות  להבנת  נוח  רקע  ומעניק  מסויג 
שגזע הֵאסירים מקורו באסיה וכי בתחילה נמנו על בני אנוש. על פי התיאוריה שהאיש 
קרבות  מצביאי  שהיו  מי  אדם,  כבני  דרכם  את  החלו  הנורדית  המיתולוגיה  אלי  פיתח, 
לקרוא  היה  המקובל  שהנוהג  כיוון  לרגל.  לעלייה  ליעד  הפכו  קברותיהם  אשר  דגולים 
אלילים,  של  דמויות  המתים  הערצת  יצרה  העבר,  גיבורי  לעזרת  לקרב  יציאה  טרם 
או  סנורי  של  רוחו  פרי  היא  התיאוריה  אם  ברור  לא  המיתולוגיה.  לגיבוש  בסיס  שהיוו 
הפילוסוף  זה  שהיה  לציין  הראוי  מן  זאת  עם  לנו.  ידוע  בלתי  ממקור  אותה  נטל  שמא 
אלי  מוצא  כי  טען  לפנה"ס  השלישית  במאה  שעוד   ,Euhemerus  – איהמרוס  היווני 

תמותה.2 מבני  האולימוס 
חוכמה  לקנות  המבקש  שבדיה,  מלכי  ראשון  גילפי,  על  מספרת  עצמה  הסאגה 
דעת  ולקנות  להשכיל  מנת  על  באסגרד,  האלים  משכן  אל  פעמיו  עושה  כן  ועל  ודעת, 
ַגנגֶלר  היישר מפי הגבורה. מסיבות השמורות עמו בוחר גילפי להסוות את זהותו בשם 
יגע'. הוא מגיע לוולהאלה ומוצג בפני שלושה מלכים היושבים  'נודד  Gangleri, קרי:   –

(השלישי). ותרידי  למרומם)  (השווה  ַינהאר  (המרומם),  האר  ושמותיהם  זה  מעל  זה 
בימי  המקובל  ותשובות  שאלות  של  סגנון  פי  על  מתגלגל  ביניהם  השיח 
ופתרודניר  בדברי  הפיוטית  באדה  והתשובות  השאלות  לנוסח  הדבר  דומה  הביניים. 
הוא  זו  ביצירה  סנורי  של  המרכזי  ההשראה  מקור  זאת,  עם  למשל.   ,Valþrúðnismál  –

3.Völuspá  – האוב  בעלת  נבואת 
בפני  התגוננות  כלי  לסנורי  להעניק  באה  ב'תעתועים'  שמדובר  העובדה  כי  ייתכן 
כתעתוע  כולו  המיתולוגי  הסיפור  את  המחבר  מציג  זה  באופן  שהרי  הנוצרי.  הטיעון 

מזיקה.  בלתי  אך  אמנם,  חביבה  אלילית,  שולל  והוָלכת 

וראו: דיודורוס סיקולוס (Diodorus Siculus) בחיבורו: Bibliotheca Historica ספר רביעי.  2
וראו את הנוסח העברי לשירות אלה בתרגום המבחר מן האדה הפיוטית בכרך זה.  3
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הספרייה  ה-18.  המאה  איסלנד,  הספר.  שער  סטורלוסון.  לסנורי  המיוחסת  הצעירה  האדה 
הפרה  העורבים,  שני  אודין,  הנורדית:  המיתולוגיה  מן  איורים  בשער  איסלנד.  של  הלאומית 

ועוד.  הרגליים  שמונה  בעל  סלפניר  בקרן,  התוקע  היימדל  אודומלה, 
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השירה לשון   –  Skáldskaparmál  – רמֹול  סקאלדסַקּפָ א.2. 
 Bragi  – וּבראגי  הים,  אל   Ægir  – ֵאגיר  אסגרד,  אלי  שני  בין  דו־שיח  היא  היצירה 
שיחה  אל  הנורדית  במיתולוגיה  מדיון  פעם  מדי  גולש  השניים  בין  השיח  השירה.  אל 
השָאלות  של  ארוכה  שורה  בראגי  מונה  למשל  כך  וצורותיה.  השירה  משמעות  על 
למשורר  פיוטי  למילון  הסאגה  את  והופכות  ומצבים,  מקומות  אדם,  לבני  המתאימות 
המתחיל.4 ואכן, שימש ספר הלימוד של סנורי את כותבי השירה בארצו במהלך מאות 

בשנים.

 Háttatal  – הטאטל  א.3. 
משקלי  'רשימת  (מילולית:  הטאטל  הוא  בפרוזה  האדה  את  הסוגר  השלישי  החלק 
הקון  למלך  תהילה  שיר  אמנם  הוא  בתיה   102 על  הארוכה  היצירה  של  תוכנה  שירה'). 
מפורט  לדיון  רקע  אך  הוא  זה  במקרה  הנרטיב  אולם  לעיל),  (וראו  סקולי  ולעוצר 
בדומה לפרק הקודם,  זה הטאטל,  במובן  ופרוזודיה בשירת הסקאלדים.  סגנון  בשיקולי 

המצוי.  הסקאלד  בידי  שירה  לכתיבת  מדריך  בבחינת  הוא 

Heimskringla – ב. היימסקרינגלה

מלכי  קורות  את  מספרים  העולם',  'טבעת  קרי  ההיימסקרינגלה,  של  הפרקים   16
המיתי  בעידן  פותחת  הראשונה  הסאגה  בקירוב.  שנים   300 של  זמן  בפרק  נורווגיה 
העידן  'סקילפינג'.  בשם  מביוולף  לנו  המוכר   ,Yngling  – אינגלינג  בית  של  למחצה 
הלפדן  המלך  תולדות  את  המספרת  השנייה,  בסאגה  מתחיל  המתועד  ההיסטורי 
הסאגה  הוא  היצירה  של  ביותר  והמקיף  המרכזי  החלק  הכובש.  הראלד  ובנו  (השחור) 
של אֹוָלף ַהראלדסון, מי שאחר מותו זכה במעמד קדוש של הכנסייה, הוא אולף הקדוש 
 (Erlingsson 1156-1184) ארלינגסון  מגנוס  בעלילות  מסתיימת  היצירה   .Ólafur helgi  –
המולך על נורווגיה במחצית השנייה של המאה ה-12, פרק זמן שידע מלחמות אזרחים 

והכנסייה.  המלך  חצר  בין  המתוחה  יחסים  ומערכת  פיאודליים  סכסוכים  רקע  על 
העדר  היא  סנורי  של  העיקרית  חולשתו  המודרני,  המחקר  של  קני־המידה  פי  על 
שימוש במקורות. הכרוניקות וקורות העתים, שהיו קרוב לוודאי זמינים בימיו, מעניינים 
אותו פחות משירי התהילה ששרים סקאלדים למיניהם לכבוד שועים ומלכים. עם זאת 
במנהגו  אין  שכן  ימינו,  של  קני־מידה  פי  על  עבודתו  את  למדוד  שאין  לציין  למותר 
הוא  אף  נהג  גרמטיקוס,  סקסו  הדנים,  ההיסטוריונים  גדול  ההיא.  בעת  דופן  יוצא  דבר 
בשורה  להעמידו  לנו  מפריע  זה  ואין  הדנים),  (עלילות   Gesta Danorum בחיבורו  כמוהו 

להרחבה ראו תת־פרק כלי שירה, השאלות בכרך זה.  4
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הרומי  טקיטוס  דוגמת  הביניים,  וימי  העתיקה  העת  של  ההיסטוריונים  גדולי  עם  אחת 
הבריטי.  ובדה 

לבין  העתים  קורות  כתיבת  בין  השילוב  הספרותי.  בכישרונו  היא  סנורי  של  גדולתו 
ולהעמיק  דרמטיים  מעמדים  לחולל  ריאליסטית,  חיים  רוח  בדמויותיו  להפיח  יכולתו 
של  זו  ההיא,  בעת  המקובלת  השירה  על  שיעור  לאין  עולה  פסיכולוגי,  בניתוח 

זמנו.  בנות  הסאגות  וכותבי  הסקאלדים 
גדול  גיס  בראש  ושב  מארצו  שגורש  המלך  הראלדסון,  אולף  על  סיפורו  למשל  כך 
דברים  מאויבי המלך,  בפי אחד השועים  סנורי  קרב שם  בטרם  אויביו.  מול  לקרב  ונכון 
המוכרים  ההסתה  מרכיבי  כל  את  הנושא  תעמולה  בנאום  נתיניו.  באוזני  משמיע  שהלז 
אולף  את  מאשים  הוא  שומעיו.  בלב  אפשרי  מיתר  כל  על  הנואם  מנגן  היום,  לנו 
משבדיה;  חרב  שכירי  למלחמתו  אסף  שהרי   – בארצו  בגידה  התנשאות,  בעריצות, 
אותם במלחמה;  ויביס  היה   – הצפויה של העריץ  הוא מעורר בשומעיו חרדה מנקמתו 
על  לגבור  ידעו  אם  רחבה  ביד  יזכו  בהם  ההנאה  טובות  בתיאור  אותם  מפתה  ומנגד 
אח  לה  אין  מחולל  שסנורי  הריאליסטית  הדרמה  כי  לקבוע  מופרז  זה  יהיה  לא  המלך. 

בכלל. הביניים  ימי  בספרות  כמוה  יש  אם  ספק  ארצו,  בספרות  רק  ולא  ורע 
מקור  ושמשה  נורווגיה  של  הקודש  לספר  ההיימסקרינגלה  הייתה  הימים  ברבות 
איסלנדי  ופייטן  היסטוריון  היה  כך  וה-20.  ה-19  במאות  הלאומיות  לתנועות  פורה 

הנורווגית. הלאומיות  אבות  מבכירי  לאחד  הביניים,  מימי 

Egils saga Skalla-Grímssonar – ג. הסאגה של ֶאגיל

Skallagrímsson, מבכירי  ויצירתו של אגיל סקאַלגרימסון –  היצירה מבוססת על דמותו 
את  חיבר  שסנורי  היא  המקובלת  ההנחה  העשירית.  במאה  הוויקינגים  הסקאלדים 
את  המספרת  העלילה,  מותו.  טרם  אחת  שנה  ועד   1220 שבין  העשורים  בשני  הסאגה 
משתרע  המעשה  סיפור  אגיל.  של  בדמותו  מתרכזת  הוויקינגי,  העידן  של  הסיום  פרק 
לגזע  נצר  הגיבור,  של  הנורווגי  סבו  עם  ה-9  המאה  באמצע  המתחיל  זמן  פרק  על 
של  אביו  בנו,  ארצו.  מלך  הראלד  של  חמתו  את  עליו  המעורר  אדם,  אוכלי  מפלצות 
היחסים  רדת החשכה.  לאחר  לזאב  היתר  בין  הופך  תכונות משפחתו,  היורש את  אגיל, 
אגיל  לאיסלנד.  המשפחה  בני  נמלטים  דבר  של  ובסופו  ומידרדרים,  הולכים  החצר  עם 
מסתיים  זה  בשלב  בגרזן.  יריבו  את  קוטל  שש  בגיל  וכבר  אבותיו,  אלימות  את  יורש 
אפוא  מתוארים  למציאות.  נאמן  להיות  האמור  מפורט,  תיאור  ומתחיל  לסאגה  הרקע 
בשונאיו,  אכזריים  נקמה  מעשי  של  שורה  ובבריטניה,  בסקנדינביה  אגיל  של  מסעותיו 
ומערכת היחסים המורכבת במשפחתו (שהיא במידה רבת תמונת ראי של הניסיון שצבר 
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שלו).  ביתו  בני  בקרב  סנורי 
פני  על  המשתרעת  היצירה 
מותו  עם  מסתיימת  שנים   150
לערך.   1000 בשנת  אגיל  של 
הדרמטיים  הערכים  על  בנוסף 
את  המאפיינים  והריאליסטיים 
לחולל  המחבר  מצליח  כתיבתו, 
את  במשהו  המזכיר  מתח 

המודרנית.  המתח  סיפורת 
דמותו של אגיל היא הכלאה 
אודין  ניגודים:  בין  מפתיעה 
סגולת  את  באיש  מפיח  עצמו 
לדמותו  מעניקה  וזו  השירה, 
הסדרתי  הרוצח  של  הברברית 
אנושית  רגישות  של  ממד 
של  ערגתו  ממעל.  והשראה 
לכיעורו  הער   – המגודל  הגבר 
המפלצות  אבותיו  ולמורשת 
משהו,  פתטי  אופי  נושאת   –
לפנינו  כי  שוכחים  אנו  ולרגע 
סאגה איסלנדית מן המאה ה-13 
הכתובה  רומנטית  יצירה  ולא 

ה-19.  המאה  בן  מספר  של  בעטו 
והַלקסֶדלה,  הוולסונגה  לעיל,  הנזכרת  ניאל,  של  הסאגה  לצד  אגיל,  של  הסאגה 

באיסלנד.  הביניים  ימי  של  הפרוזה  יצירות  בראש  מקום  תופסת 

�  � �

ה-17,  המאה  מן  יד  לכתב  איור  סקאלגרימסון.  אגיל 
איסלנד. רייקיאוויק,  מגנוסון,  ארני  מכון 



הניבלונגים  שירת  ביוולף,  ב. 
הגומלין יחסי  סוגיית   – והוולסונגה   

במוקד  מתלכד  בכותרת  שצוינו  היצירות  שלוש  את  הכולל  הטווטוני  הטריומוויראט 
נעדרת  הוא מעלה תמיהה  הערות, שכן  לו מספר  להקדיש  הראוי  מן  זה,  נושא  הנורדי. 
ביוולף  כך  התרחשותה.  למקום  האפית  השירה  לזיקת  ביחס  הדעת  את  מניח  הסבר 
לאפוס  לימים  והייתה  צפונה  שנדדה  הניבלונגים  סאגת  וכך  בריטית,  יצירה  שאיננה 

נורדי.

ביוולף
האיסלנדי  החוקר  זה  היה 
תורקלין  יונסון  גרימור 
בשלהי  עוד   (Thorkelin)
כי  שטען  ה-18,  המאה 
לעצמם  מנכסים  הבריטים 
יצירה הנהנית  ביוולף,  את 
לאומי  אפוס  של  ממעמד 
בה  שיהיה  מבלי  אנגלי 
בלבד,  שולי  ולו  זכר, 
כותרת  מכאן  לארצם. 
תורקלין  שהעניק  המשנה 
ליצירה:  הלטיני  לתרגומו 
 “Poëma” danicum dialecto
(שירה   anglo-saxonica...
אנגלו־ בדיאלקט  דנית 
העלילה  ואכן,  סקסוני). 
מן  הרחק  ביוולף.מתחוללת  עלילת  של  הגיאוגרפי  המרחב 
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לזה:  זה  הסמוכים  אזורים  שני  של  היטב  מוגדר  גיאוגרפי  במרחב  הבריטיים,  האיים 
האולם  נמצא  בה  זיילנד,  האי  של  המערבי־צפוני  חלקו  העניין  לצורך  שהיא  דנמרק, 
ארץ  או  גטלנד,  היום.  של  לקופנהגן  סמוך  הרֹותגר,  המלך  של  חצרו  ושוכן  ֵהרֹוט 
במה  סקגרק,  לימת  דרומה  אורוסונד,  למצר  מעבר  לזיילנד  בשכנות  שוכנת  הגטים, 
משנה  עלילות  אמנם  נזכרות  ביצירה  שבדיה.  של  הדרום־מערבי  הקצה  היום  שהוא 
לעיל,  כאמור  אולם  לגטלנד,  מצפון  ובשבדיה,  הריינוס  בחבל  המתרחשים  קרבות  ובהן 
או  לבריטניה  הנוגע  היסטורי  לאירוע  הבריטים,  לאיים  ונגיעה  אזכור  כל  בביוולף  אין 

מאישיה.  לאחד 
המאה  מראשית  יד  כתב  הוא  בידינו  המצוי  היצירה  של  היחיד  העותק  זאת,  עם 
המגובה  תורקלין,  של  סברתו  לפי  עתיקה.  אנגלית  אם  כי  דנית  לא  הכתוב  ה-11, 
הראשונה  במחצית  הנראה  ככל  שנכתב  המקור,  וסקנדינביה,  מגרמניה  חוקרים  בשורת 
במאה  היסטוריים  אירועים  על  מבוססת  אפית  עלילה  ותיאר  השמינית  המאה  של 

בדנית.1  נכתב  אכן  השישית, 
של  לזכותו  ייאמר  תרגום.  אם  כי  העתק  איננו  ה-11  המאה  מן  היד  שכתב  מכאן 
ידי  על  ליצירה  בריטי  גוון  להעניק  בנקל  היה  יכול  רצה  אילו  כי  האלמוני  המתרגם 
במסורת   – העדיף  זאת  ותחת  מכך,  נמנע  האיש  אולם  מקום.  או  אירוע  שם,  אזכור 
של   – משהו  חיוור  אם  גם   – בגוון  הפגאנית  העלילה  את  לצבוע   – בימיו  המקובלת 

הכנסייתית.  הדֹוגמה 

שירת הניבלונגים
עירו   ,(Xanten) קסנטן  והיסטורי.  גיאוגרפי  מרחב  של  יציב  מסד  על  בנויה  היצירה 
(היא  וורמס  הולנד;  גבול  על  לדיסלדורף  קרוב  היום,  כן  כאז  שוכנת,  זיגפריד,  של 
העושים  חצרו,  ואנשי  גונטר  המלך  הריין.  נהר  של  המערבי  חופו  על  שוכנת  ורמייזה), 
את דרכם מזרחה אל בירתו של אטצל (אטילה), רוכבים תחילה במעלה הריין; חולפים 
מבקרים  הם  בה  בפסאו  מתעכבים  הדנובה;  גדות  לאורך  מתנהלים  בוואריה;  פני  על 
וינה;  פני  ורוכבים על  (היא פכלרן המודרנית); ממשיכים  חונים בבכלרן  קרוב משפחה; 
אל  מגיעים  דרך,  תלאות  הרצוף   – ק"מ  ל-1000  קרוב   – הארוך  המסע  של  ובסופו 

ההונים.  מלך  אטצל  הוא  אטילה,  של  בירתו  ימינו.  של  בודפשט   – אטצלברג 
במחצית  העמים  נדידת  עידן  כרונולוגית:  מבחינה  מדויק  הוא  אף  ההיסטורי  הרקע 

 Ed. Thorkelin, Grímur Jónsson. Beowulf. :להרחבה בנושא ראו את חיבוריהם של תורקלין והחוקר הגרמני גרגור סרזין  1
 De Danorum rebus gestis secul. III IV. Copenhagen: Rangel, 1820; Sarrazin, Gregor. “Neue Beowulf-studien,” Englische

.Studien 23, (1897)
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ביצירה  אנכרוניזמים  אלו  אי  על  להצביע  אמנם  ניתן  החמישית.  המאה  של  הראשונה 
מודע,  בלא  עיוות  ה-13  מן המאה  האלמוני  החומר שהמחבר  בתרבות  בעיקר  הכרוכים 
(1210) עברו למעלה  לבין סיכומה בכתב  בין מועד העלילה  כי  ניקח בחשבון  אולם אם 
ביצירה  מדובר  הכול  ככלות  אחר  לחלוטין.  שולי  בפרט  שמדובר  הרי  שנים,  מ-700 

.Ordnung muß sein-ש מכאן  טווטונית, 
זיגפריד  ברונהילדה,  קרימהילד,  הם  האגן,  מלבד  ביצירה,  המרכזיות  הדמויות 
הנפח,  וולנד  זיגפריד,  של  אביו  זיגמונד  כגון  משנה  דמויות  נוספות  אליהם  ואטצל. 
שינוי),  בחלקם  (שעברו  ושמותיהם  עלילותיהם  על  אלה,  כל  ועוד.  הדרקון  פפניר 
הגרמנית  היצירה  של  לחיבורה  קודם  בשנים  מאות  כבר  הנורדית  בספרות  מופיעים 

ה-13.  המאה  של  הראשון  בעשור 

הסאגה והאדה הנורדית
זיגפריד  עלילת  (תידרק־סאגה)  הנורווגית  גם  אך  האיסלנדית,  לרוב  הנורדית,  בסאגה 
(הוא  האגן  אטילה),  (הוא  אטצל  גודרון),  (היא  קרימהילד  הנורדי),  סיגורד  (הוא 
הוולסונגה־סאגה  למשל  כך  נכבד.  מקום  תופסת  ברינהילד),  (היא  וברונהילדה  הוגני) 
הניבלונגים. חלק ניכר מן העלילה  – Völsunga saga, היא במידה רבה הנוסח הנורדי של 
הפיוטית, ורבים האזכורים לפרשת סיגורד באדה של סנורי. לא זה המקום  מצוי באדה 
הנורדית,2  ואחותה  הגרמנית  זו  היצירות,  שתי  בין  והשונה  השווה  פירוט  על  להתעכב 
הלאומי  האפוס  את  לעצמו  המנכס  ַעם  של  התופעה  על  לתהות  שלא  אפשר  אי  אולם 
של זולתו. כך קרה עם ביוולף הדני־גטי שהיה לבריטי למהדרין, וכך אירע עם זיגפריד 
לגיבור  לימים  הפך  מצפון,  השכנים  אצל  נאה  אורחים  להכנסת  שזכה  שכיוון  הגרמני, 

סקנדינביה.  עמי  של  לאומי 
ובהמשך  בנורווגיה  תחילה  הנורדיים,  במקורות  נשתמרה  הגרמנית  המיתולוגיה 
בשנים  מאות  הרחוק  הצפון  אל  להגיע  התאחרה  שהנצרות  משום  זאת  באיסלנד. 
בעליל,  נכונה  היא  אפילו  זו,  סברה  אולם  גרמנית.  הדובר  במרחב  שנתבססה  לאחר 
שהמקור  העובדה  האפית.  השירה  צמיחת  של  יותר  העמוק  הרובד  את  מסבירה  אינה 
בסוגיית  ההיסטורית  למציאות  ממנה  נאמן  וגם  הגרמנית  הגרסה  את  מקדים  הנורדי 
אטילה, היא תופעה מרתקת כשלעצמה. אולם תמוה אף ממנה הוא ההיבט הגיאוגרפי 
במרחב  כלליים,  בקווים  מתרחשת,  ובוולסונגה  באדות  העלילה  ההתרחשויות.  של 

המבקש פירוט והרחבה של הנושא, ימצא זאת במבוא לשירת הניבלונגים, בתרגומו של הח"מ, הוצאת הקיבוץ המאוחד,   2
2006, עמ' 28-26.
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שעל  וורמס  בין  לעיל,  שצוין  כפי  קרי,  הניבלונגים.  שירת  מתרחשת  שבו  הגיאוגרפי 
הדנובה  שפת  על  שם  אי  המודרנית,  בודפשט  היא  אטצל,  של  בירתו  לבין  הריין  נהר 
כיצד  כאחד.  המקורות  בשני  מופיעים  לנו  מוכרים  גיאוגרפיים  אתרים  מזרח.  בפאתי 
הנורווגים את מקום התרחשות האפוס  קובעים  לפיה  להסביר אפוא את התופעה  ניתן 
קל  הנורווגים,  כך  ואם  אירופה?  במרכז  והדנובה  הריין  נהרות  על  שלהם  הלאומי 
ניתן  וחומר האיסלנדים, השוכנים, במושגים של העת ההיא, מעבר להרי החושך. האם 
הייתה מתרחשת  רולן,  שירת  כי עלילת האפוס הלאומי של צרפת,  להעלות על הדעת 
מצביא  להיות  הספרדי  אל־סיד  היה  יכול  האם  ויקינגים?  היו  גיבוריה  וכי  בסקנדינביה, 
הנה  אך  הדנייפר?  או  הוויסטולה  לגדות  לסלבים  הטווטונים  הצלבנים  בין  במלחמות 
בארץ  ונרצח  נלחם  נולד,  סיגורד/זיגפריד,  הוא  הנורדיים,  האפוסים  של  הגדול  הגיבור 

ובאיסלנד.  בנורווגיה  ממעריציו  קילומטרים  אלפי  אירופה,  במרכז  שם  אי  זרה, 
אטילה  הניבלונגים,  אוצר  זיגפריד,  עלילות  הגיעו  לפיו  זו,  לסוגיה  השגור  המענה 
ההדדי  הסחר  מתוקף  או  נודדים,  משוררים  הוויקינגים,  לוחמי  באמצעות  ומרעיהם 
בשלהי  דרכה  את  החלה  האנזה  ברית  משכנע.  אינו  האנזה,  ברית  של  גדולתה  בימי 

סקנדינביה. לצפון  גיאוגרפית  זיקה  כל  נעדר  הניבלונגים  עלילות  מתרחשות  בו  המרחב 
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לאחר  רבים  דורות  כלומר:  מכן,  לאחר  שנים  מאה  רק  שיאה  אל  והגיעה  ה-13  המאה 
אולם  המאזין,  של  דמיונו  את  אמנם  לשלהב  עשויים  נודדים  משוררים  היצירה.  חיבור 
הוא  הגרמני  והמקרה  הדרך,  רחוקה   – לאומי  לאפוס  סיפוריהם  הפיכת  ועד  מכאן 
הנותן. כך למשל הפלישה הטווטונית אל ארצות הסלבים במזרח נמשכה מאות בשנים 
במערב  פומרניה  מחבלי  הסלבי,  במרחב  ממדים  רחבת  גרמנית  להתיישבות  והביאה 
שמקורן  גרמניות  עלילה  שירֹות  חוללה  לא  זו  עובדה  אולם  במזרח,  הוולגה  נהר  ועד 
אל  השבדים)  הוויקינגים  של  המזרחי  (הענף  הווראנגים  פלישת  האוֶדר.  לנהר  מזרחית 
זו בלבד שנמשכה למעלה ממאה שנים,  האזור שייקרא בבוא העת רוסיה הקייבית, לא 
הם  הלאומי.  אופיה  את  למחצה  הפראית  לארץ  שהעניקו  אלה  היו  שהשבדים  אלא 
ביססו את השיטה הפיאודלית, הקימו  קייב,  שייסדו את השושלת הראשונה של מלכי 
אותנו  זיכו  לא  זאת  כל  ולמרות  מסחר.  הליכות  המקומיים  את  ולימדו  שלטון  מוסדות 
הנסיך  שירת  האוקראינית,  האפית  ובשירה  נורדי,  צביון  בעלת  בסאגה  קייב  משוררי 
לשבדיה,  אין  הווראנגית,  לשושלת  לייחסם  שניתן  אחדים  שמות  אזכור  למעט  איגור, 

וזכר.  סימן  הצפונית  למיתולוגיה  או  קורותיה, 

�  � �



ֶהל  אידון,  ולקיריות,  נורנות,  ג. 
האישה ביד  ומוות  חיים   – והוולבה   

היא   – הצפון  עמי  של  החברתי  למבנה  נאמן  ביטוי   – הנורדית  הסאגה  כי  העובדה 
ֶחברה  המערב  בתרבות  הייתה  לא  מאליה.  מובנת  היא  כי  דומה  מעיקרה,  פטריארכלית 
הוויקינגי, המתחולל בעצם הימים בהם התגבשו פרקיה  יותר מן העידן  ולוחמת  גברית 
העיקריים של היצירה הנורדית. ואכן, אין לך כאן עלבון כבד יותר לגבר מציון תכונותיו 
מטיח  לוקי  הפיוטית:  באדה  לוקי  מדני  היצירה  היא  לכך  מובהקת  דוגמה  ה"נשיות". 
ודברים  בדין  למשל  כך  ב"נשיות".  האשם  הוא  שבהם  והחמור  אסגרד,  באלי  עלבונות 
אותו  ומכנה  לב,  במורך  רעהו  את  לוקי  מאשים   ,(15 בית  לוקי,  (מדני  ָרִגי  ּבְ לבין  בינו 

לנשים. המיועד  תיאור  ספסלים",  "גנדרן 

ָעְלָך, ּפָ ָעלּוב  ַאְך  ָבֶריָך,  ּדְ ֵהם  "נֹוָעִזים 
ַסְפָסִלים..." ַרן  ְנּדְ ּגַ ָרִגי,  ּבְ הֹו 

בין העלבונות שמטיח לוקי באודין עצמו, המשפיל ביותר הוא (בית 25) סיפור המעשה 
מכשפה. בכסות  עצמו  את  המסווה  אודין  על 

ֵעיַנִים ִאַחְזּתָ  ַסְמִסי  ּבְ י  ּכִ אֹוְמִרים  "ֵיׁש 
ֶפיָה, ׁשָ ּכְ ת  ַהּלֹוֶחׁשֶ ָפה  ֵ ְמַכּשׁ ה  ַמֲעׂשֵ
, ְכּתָ ִהְתַהּלַ ָקָהל  ּבְ ָפה  ֵ ְמַכּשׁ ּוִבְכסּות 

ֶגֶבר." ּכְ לֹא  ִמְתַנֵהל,  ים  ָנׁשִ ֶדֶרְך  ּכְ

הפוך  מקרה  ואילו  אישה,  דמות  ולובשים  צורה  משנים  הפיוטית  באדה  גברים  חמישה 
אחד.  לא  אף  אין 

(מדני  וֹולבה  והבולט ביותר הוא של אודין עצמו הלובש דמות של  המקרה הראשון 
בעקבותיו.  הולכים  הראשונה)  הלגי  (שירת  וסינפיֹוטלי  גֹודמּונד  לוחמים,  שני  לוקי). 

לגודמונד: סינפיוטלי 
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, ּתָ ָלַבׁשְ ָואִרין  ּבְ ָפה  ֵ ְמַכּשׁ ל  ׁשֶ מּות  "ּדְ
ים..." ׁשִ ַהּנָ ְגִלימֹות  ּבִ ׁשֹוָלל  הֹוַלְכּתָ 

לובש דמות אישה מספר פעמים:  לוקי  פֵרָיה;  לובש תור את דמותה של  בשירת תרים 
שנים  ושמונה   ,(49 בית  גילפי,  (תעתועי  בלדר  של  למותו  להביא  בכוונתו  כאשר  כך 

מפלצות. וכמה  כמה  היולדת  חלבנית  בדמות  לוקי  שוכן 
של  זה  על  עדיף  מקומם  לגברים,  האדה  בעלילת  המוקדש  ההיקף  של  בחינה  בכל 
מהם  חמישה  רק  השירים:  כותרות  הן  לכך  דוגמה  מאחור.  הרחק  המשתרכות  הנשים 
שיר  גודרון,  קינת  זיגדריפה,  שירת  האוב,  בעלת  (נבואת  נשים  שמות  על  נקראים 
וזהו בקירוב גם היחס בהיבט הנרטיבי. כך למשל אין בקרב  הטוחנות, מסע ברינהילד), 
המיתולוגי,  ביקום  ההרפתקאות  גדושי  תור  של  למסעותיו  מקבילה  כל  האדה  נשות 

ואחרים.  הלגי  בלדר,  לוקי,  של  לסיפוריהם  או  אודין  לעלילות 
מופיעות  לוקי,  במדני  בעיקר  הנזכרות   (Sigyn) וסיגין   (Gefjon) גפיון   ,(Idunn) אידון 
של  והמרושעת  הגרוטסקית  מהופעתו  רחוקות  הן  אם  גם  שלילי,  באור  ולרוב  בחטף 
המעניקים  הזהב  תפוחי  על  השומרת  היא  הַאלפים  בת  אידון  לוקי.   – השירה  גיבור 
ברוב  היא משיבה אהבה  הרף.  ללא  זה מפליא אפוא שהעלמה מחוזרת  אין  נצח.  נעורי 
את  בזרועותיה  מחבקת  היפה  הנימפומנית  כאשר  הדברים  מגיעים  ולשיא  התלהבות, 

אחיה.  רוצח 
על גפיון, שומרת הבתולות, אנו למדים מפיו של לוקי כי זו מכרה את גופה בעבור 

זהב; רביד 
עמו  וחולקת  נפילתו  לאחר  גם  לבעלה  נאמנה  נותרת  לוקי,  אשת  סיגין,  ואילו 
הנשים  כאחת  לוקי  של  בפיו  נזכרת  לוקי)  (מדני  טיר  אשת  לוקי).  (מדני  גורלו  את 
מעשיה  ואת  שמה  את  יודעים  איננו  היחידה,  הופעתה  זוהי  בן.  להן  והוליד  בעל  שהוא 

אחרים.  ממקורות 
אותה,  גם  ובעל  המוזהבות  מחלפותיה  את  גזר  שלוקי  מי  תור,  אשת   ,(Sif) סיף 

בלוקסנה.  הבודדת  הופעתה  לאחר  היא  אף  נעלמת 
המשקל  כך  לא  באדה,  הזכר  לטובת  במפורש  נוטה  הנרטבי  ההיבט  כי  אף  אולם, 
ההכרעות  במוקדי  הנורדית  ביצירה  הנשים  מעמד  של  יותר  מעמיקה  בחינה  הערכי. 
יותר מכך, מעמד בכיר לנשים. הזכר  זכויות' אלא  ה'אסטרטגיות', מגלה לא רק 'שוויון 
מנופף אמנם בחרבו/ קורנסו/ חניתו, קוטל על ימין ועל שמאל ומקים שאון רב, אולם 
במעמדן  ביטוי  לידי  בא  הדבר  והמוות.  החיים  הגורל,  ברסן  האוחזת  זו  היא  הנקבה 
יש  ואליהן  האוב,  ובעלות  הוולקיריות  הנורנות,  באדה:  קבוצות  שלוש  של  המכריע 

הל.  ואת  אידון  את  להוסיף 
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.1900  ,(Crane) קריין  וולטר  אורד.  בפני  הגברים  תחינת 
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הנורנות
ֶכל,  ׂשֵ טֹובֹות  ֲעָלמֹות  לֹוׁש  ׁשָ ֹבאָנה  ּתָ ָאז 

ָלִאיָלן. מּוְך  ַהּסָ ֶוה  ּנָ ּבַ רֹות  ּדָ ֵהן 
אּוְרד ָמּה  ׁשְ ָהַאֶחֶרת  ֶוְרַתְנִדי  ָמּה  ׁשְ ָהַאַחת 

ֱאנֹוׁש ֵני  ּבְ ּגֹוַרל  ֶאת  ית.  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ּוְסקּוְלד 
20 האוב  בעלת  נבואת  ָהָאָדם.       יֵני  ּדִ ֶאת  ְוקֹוְבעֹות  ּגֹוְזרֹות,  ֵהן 

זה  ובמובן  הנורדית,  בסאגה  המרכזיות  הנשיות  הדמויות  ספק  ללא  הן  הנורנות  שלוש 
גורלו  את  כמותן  הטווות  ההלניות  אחיותיהן  המוירות,  של  זה  על  במעמדן  עולות  הן 
אּוְרד  הוא:  הזמן,  כיאה לתפקידן בממד   (20 (נבואת בעלת האוב,  של האדם. שמותיהן 
(Urth) – עבר; ֶוְרַתְנִדי (Verthandi) – הווה; ְסקּוְלד (Skuld) – עתיד. המוצא האטימולוגי 
בסוד'  מ'מסירה  הנגזר  פועל   ,nyrna-ל אותו  שקושר  מי  יש  במחלוקת.  שנוי  'נורן'  של 
ועם  קישור,  שזירה,  קרי:   ,'ner' ההודו־אירופי  השורש  את  מעדיפים  אחרים  בשבדית. 

וטווייה. אריגה  דמיון:  מעט 
שטוות  כמי  דימוין  הגורל.  גזרת  עם  הנולד  ראיית  של  שילוב  הוא  הנורנות  מעמד 
בכירי  של  מזה  אף  מכריע  מעמד־על  להן  מעניק  יחד  גם  והאדם  האלים  גורל  את 
שאת  שילוש  מאין  אחת,  כיחידה  נזכרות  הנורנות  תור.  או  אודין  דוגמת  עצמם  האלים 
אם  גם  מנוס  אין  ממנו  אשר  הגורל  התגלמות  שהן  מכאן  להפריד,  ניתן  לא  צלעותיו 
הוא הרה אסון והופך מַבצע לקורבן. כך למשל, בדברי ַהמֶדר קוטלים סֹורלי והמדר את 
גורל  ובכוח  שפיות  אובדן  מתוך  כמו  מתחולל  המעשה  לעזרתם.  הנחלץ  אחיהם  ֶארפ 

מעשהו: על  המצר  המדר  כדברי  מראש,  נגזר 

ר: ּבֵ ּדִ ַהְמֶדר 
ְזנּו. ִהּתַ יֹוְרמּוְנֶרק  ל  ׁשֶ ֹראׁשֹו  ֶאת  ֶאְרּפ,  ַחי  "לּו 

ַהּטֹוב ָאִחינּו  ֶאת  ֶאְרּפ,  ֶאת  ָקַטְלנּו  ַאְך 
ה ֵאּלֶ ֵהן  ַהּנֹוְרנֹות  ְלֶעְזֵרנּו.  ְחַלץ  ּנֶ ׁשֶ

28 בית  ָהָאִציל.       ֶאְרּפ  ֵלב  ֶאל  ָיִדי  ֶאת  ְלחּו  ָ ּשׁ ׁשֶ

ויאוש.  יד  אוזלת  נאחז  אותן  השומע  ואסון.  פורענות  של  הן  בפיהן  הבשורות  ואכן, 
 .(30 (בית  המדר  אומר  יֹומֹו",  ִאיׁש  יֹוִציא  לֹא  ַהּנֹוְרנֹות  ַבר  ּדְ "ַאַחר 

חישוב  כל  ללא  לשלילה  או  לחיוב  אדם  של  גורלו  את  הנורנות  גוזרות  לכאורה 
ההיבט  בחייו,  האדם  של  ניסיונו  לאור  אולם  שבח.  או  זדון  כוונת  ללא  קרי:  מוקדם, 
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בחובו  נושא  גורל'  'גזרת  הביטוי  שעצם  מכאן  החיובי,  הפן  על  גובר  קיומו  של  הקודר 
להביע  היטיב  הנורדית.  ביצירה  הגורל  אלות  של  השלילי  מעמדן  ומכאן  עגום,  מרכיב 
"אם  נורווגיה:  שבדרום־מערב  בלורדל  הרוניות  האבנים  אחת  על  החרוט  הפסוק  זאת 

יתואר?"  בל  לסבל  גורלי  את  גזרו  מדוע  חשבון,  ללא  גורלן  את  גוזרות  הנורנות 

הוולקיריות
במיטב  חמושות  מתוארות  יוון,  בנות  לאמזונות  בדומה  הוולקיריות,  העלילה,  ברמת 
שדה  אל  שועטות  והן  ראשן  על  הקסדה  ומגן,  חנית  בידן  למלחמה.  נכונות  השלח, 
ובניגוד  עצמה,  במלחמה  חלק  נוטלות  הן  אין  הלוחמני  תיאורן  אף  על  אולם  הקרב. 
פעיל  חלק  הנוטלת  פנתיזילאה,  דוגמת  ההלנית  המיתולוגיה  מן  הקלאסית  לאמזונה 

קוטלת  ואף  טרויה  במלחמת 
את   – הגרסאות  אחת  פי  על   –
הוולקיריות  עצמו,  הקטור 

חללים.  באיסוף  מסתפקות 
שהופעתן  אף  אולם, 
כיסוי  נעדרת  המרשימה 
הקרב  בשדה  תפקידן  במציאות, 
נוטלות  כאן  מכריע.  הוא  עצמו 
השלטון  מטה  את  הוולקיריות 
בא  שתפקידן  הנורנות,  מידי 
האיש,  של  מותו  עם  סיומו  אל 
גורלו לאחר המוות.  וגוזרות את 
של  מזה  נופל  כוחן  אין  בכך 
הנורנות, שהרי הפרק הקצר של 
חיי אדם הוא כאין ואפס לעומת 
הנמשך  המוות  שלאחר  הקיום 
בוחרות  הוולקיריות  לנצח. 
את  הקרבות  חללי  מבין  אפוא 
אותם  ומביאות  הגיבורים  מיטב 
קמים  הם  כאן  הוולהאלה.  אל 
לילותיהם  את  מבלים  לתחייה, 

ארבו  ניקולאי  פטר  הקרב.  שדה  אל  דוהרת  ולקיריה 
הוולקיריה  של  הלוחמני  הדימוי  אף  על   .1886  ,(Arbo)
הוולקיריות  נטלו  לא  הפלסטיות,  באמנויות  המקובל 
חלק בקרבות עצמם והסתפקו באיסוף פגרי הגיבורים 

הוולהאלה. אל  והבאתם 
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ערב.  עד  מבוקר  מפרכים  באימונים  ימיהם  ואת  כדת,  ובשתייה  המלך  כיד  באכילה 
ונותר  מזלו  התמזל  שלא  מי  רגנרוק.  במלחמת  אודין  של  גיסותיו  עם  יימנו  העת  בבוא 
כן,  כי  הנה  נצחים.  לנצח  ניפלהיים  ויתייסר במצולות  גיהינום  יירש  מוטל בשדה ההרג, 

במותו.  ולא  בחייו  לא  האישה,  משלטון  להימלט  יכול  הגבר  אין 

בעלת האוב – הוולבה
המידע  האדם.  של  חייו  מהלך  על  מידע  מעניקה  אינה  הנורנות  של  הגורל  גזרת 
מגדת  מפי  העתיד  על  ללמוד  אודין  של  בכוחו  ורק  בידיהן  חסוי  הוא  אך  אמנם,  מצוי 
העתידות, היא הוולבה, וגם זאת רק אם הרצון יעלה לפניה. אמנם העתיד בפי הנורנות 
ימי  אותנו מאז  אך הסקרנות הטבעית המלווה  לעיל,  כפי שצוין  פורענות,  וצופה  קודר 
מרכיב  היא  היום,  של  בצהובונים  האסטרולוגיה  מדורי  ועד  העתיקה  ביוון  הסיבילות 
עוד   – לעיניה  גלוי  הנורדית, שהעתיד  הוולבה  מקומה של  כאמור,  וכאן,  ועומד.  קבוע 
גילוי העתיד מצוי בנבואת  בנושא  סגולה שניתנה לנשים בלבד. העיסוק האולטימטיבי 
את  הרואה  הוולבה,  במקרה.  ולא  הפיוטית,  האדה  את  הפותחת  השירה  האוב,  בעלת 
על  לתחייה  אותה  הקים  שאודין  הרגע  מן  קדימה,  היסטורי  מבט  לנו  מגישה  הנולד, 
ייחרב  בה  רגנרוק  מלחמת  היא  הנורדית,  האפוקליפסה  ימי  ועד  בפיה  מה  לשמוע  מנת 

מחדש. ויקום  העולם 
אולם בדבריה של הוולבה קיים ממד נוסף, מֵעבר לתיאור מפורט של העתיד, והוא 
על ראשם.  לרדת  לעילת הפורענות העתידה  ההיבט המוסרי, המעניק לשומעיה הסבר 
בעלת  מזה של  רם  לה מעמד  הנביאים המעניק  בדבריה משהו מתוכחת  יש  כן,  כי  הנה 
או  אל  איש,  שאין  לציין  למותר  לסוחר.  עוברת  סחורה  אך  היא  שסגולתה  מצויה  אוב 
מנת  על  התופת  אל  לשעוט  נאלץ  עצמו  ואודין  זו,  בסגולה  שניחן  הזכרים  בקרב  נפיל 
בלדר). סיוטי  הבלדה  (וראו  בעתיד  בלדר  של  לגורלו  ביחס  הוולבה  מפי  פרטים  לברר 

אידון והל – גבירות החיים והמוות
עצמה  הל  הנורדי.  השאול  ניפלהיים,  על  מופקדת  לוקי,  של  המפלצתית  בתו  הל, 
בשורות  מסתכמת  גילפי  בתעתועי  והופעתה  הפיוטית,  באדה  ישירות  מופיעה  אינה 
ספורות. היא מוכרת לקורא מפי צד שלישי בלבד, אולם רוחה שורה על מרכיב המוות 

הנורדית. במיתולוגיה 
לנצח.  צעירה  היא,  כן  כשמה  לעומתה,  אידון 
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לו  די  עליו,  קפצה  הִזקנה  כי  האלים חש  מן  ומי  והיה  תיבת תפוחים.  "ברשותה 
לנגוס בתפוח אידון, ונעוריו שבים כבראשונה. כך חוזרים ומחדשים אלי המרום 

הַרְגָנרֹוק." יום  עד  נעוריהם  את 
שלא  אוצר  אידון  ביד  "נתנו  דיבורו,  שטף  את  גנגלר  קטע  דומני,"  "האלים, 

אמונם."  את  בה  הם  נותנים  הסתם  ומן  בפז,  יסולא 
וחייך, "שהאלים נטלו על עצמם סיכון  "ואכן, פעם קרה הדבר," השיב האר 

.(27 פרק  גילפי,  (תעתועי  יתואר..."  שלא  כבד 

של  שמוצאה  העובדה  האישה.  בידי  האלים  הפקידו  עצמם  החיים  את  גם  כן,  כי  הנה 
אידון מן האלפים, מי שאינם נמנים על חובבי האלים באסגרד, מוסיפה אף היא לסיכון 

מחושב.  הבלתי 

ְפֵרָיה – המופקרת בתפקיד ראשי
נזכרת  פֵרי,  של  ואחותו  ניורד  של  בתו  הוונירים,  מבנות  הפריון  אלת   ,Freyja  – ְפֵרָיה 
בכירת  פריג,  של  מזו  שיעור  לאין  דרמטית  הופעתה  אך  בלבד,  פעמים  חמש  אמנם 
באחת  המרכזית.  הדמות  היא  תרים,  שירת  הבלדות,  ובאחת  אודין,  ואשת  האלות 
מיֹולניר  קורנסו  את  לחלץ  המבקש  תור,  כולו,  באפוס  ביותר  המשעשעות  התמונות 
פֵרָיה. הוא חובש את גלימת הנוצות של  מידיו של הנפיל תרים, לובש את דמותה של 

השודד. של  לבו  את  לרכך  ומנסה  בריסינג  רביד  את  ועונד  הגברת 
מדני לוקי) הוא מוטיב חוזר באדה, וכאשר  גילוי העריות בינה לבין אחיה פֵרי (ראו 
בצחוק  לוקי  לו  אומר  המופקרת,  הבת  של  תשוקותיה  על  לסנגר  מבקש  האב  ניורד 
יתרה  בתו.  של  מחסדיה  נהנה  שלא  אחד  ולּו  והוונירים  הֵאסירים  בקרב  שאין  שובב 
מזו, לוקי מרמז שגם ניורד עצמו הוליד את בנו בעקבות גילוי עריות בינו לבין אחותו. 
כי  היא  המסקנה  הוונירים,  בקרב  המרכזיות  הדמויות  עם  נמנים  וניורד  שפֵרָיה  מאחר 
לצאצאיו  הנראה  ככל  הוריש  שאותה  ביותר  ליברלית  מוסר  בתפיסת  מצטיין  זה  שבט 

הסקנדינביים. 

�  � �



מבוא הערות   – הפיוטית  האדה  ד. 

לכנסייה,  גורמים.  לשני  חייבים  אנו  הענפה  האיסלנדית  הספרות  של  הישרדותה  את 
ושומר  ארצו  של  הפגאנית  המורשת  את  המשמר  המעתיק,  הנזיר  במסורת  שהמשיכה 
המלחמות;  וחורבן  הזמן  פגעי  מפני  ומוגנת  יחסית  הבטוחה  הכנסייה  בספריית  עליה 
העתיקים  היד  כתבי  זוכים  בה  אשר  המודרני,  במובנה  הספרייה  מייסד  הנאור,  ולשליט 
 ,(1670-1648) הדנים  מלך  השלישי  פרדריק  זה  היה  ומחקר.  מיון  לתיעוד,  שנשתמרו 
מבצע  את  שיזם   (1648) בקופנהגן  המלכותית  הספרייה  מייסד  הספר,  ואוהב  הליברל 
עבודת  החלה  מדוקדק,  ומיון  מקיף  איסוף  של  שנים  מקץ  באיסלנד.  היד  כתבי  ליקוט 
מאבדון  ניצל  זו  עובדה  ובזכות  ה-18,  המאה  בשלהי  הראשון  לשיאה  שהגיעה  מחקר 

הביניים.  מימי  הנורדית  הספרות  של  הכמות  רב  המכלול 
 Brynjólfur Sveinsson  – סביינסון  בריניולף  הלותרני  הבישוף  אל  פנה  פרדריק 
הספרייה  מנהל  תפקיד  את  לו  והציע  איסלנדי,  יד  כתבי  ואספן  מלומד   (1675-1605)
למלך  שלח  אולם  פרדריק,  של  הנדיבה  הצעתו  את  בנימוס  דחה  בריניולף  בקופנהגן. 
היום  לנו  המוכר  שירים  קובץ  היה  היד  כתבי  שאר  בין  בידו.  שהיה  הגדול  האוסף  את 
המאה  מן  איסלנדי  למלומד  האוסף  את  ייחס  סביינסון  הפיוטית".  "האדה  השם  תחת 
קרי:   ,Sæmundr fróði בכינוי  הנודע   ,Sæmundr Sigfússon  – סיגפוסון  סמונד  ה-11, 

המלומד'. 'סמונד 
את  שמעדיף  מי  יש  היום  עד   – בשנים  מאות  מעמד  שהחזיקה  זו,  הנחה  אולם 
'האדה הפיוטית' – הופרכה במחקר המודרני, ומשוררי  הכותרת "האדה של סמונד" על 
של  שמו  ומכאן  דנמרק,  למלך  היד  כתב  את  שלח  בריניולף  שם.  עלומי  נותרו  האדה 
האוסף כפי שהוא מקובל היום: Codex Regius, קרי: ספר המלך, Konungsbók באיסלנדית. 
הקודקס  הוחזר  בקופנהגן,  המלכותית  בספרייה  ומעלה  שנה   300 מקץ   ,1971 בשנת 

ברייקיאוויק.   (Árni Magnússon) מגנוסון  ארני  במכון  כבוד  עתה  שוכן  והוא  לאיסלנד, 
רבתי  הפתעה  זו  הייתה  לא  הפיוטית,  האדה  לגילוי  שנתלוותה  השמחה  כל  עם 
נוסחים  החוקרים  בידי  היו  זה  זמן  בפרק  ה-17.  במאה  שהחל  הנורדית  היצירה  למחקר 
מובן  כדבר  בעבודתו  מצטט  שהמחבר  והעובדה  סנורי,  של  בפרוזה  האדה  של  שונים 
כך  על  העידה  הפיוטית,1  באדה  המצויים  שירים  מקטעי  שבעה  של  שורה  מאליו 

.Lokasenna ,Völuspá, Hávamál, Grímnismál, Vafthrúdnismál :סנורי מצטט קטעים מתוך  1

[80]
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ואכן,  שלו.  האדה  פרקי  את  שחיבר  בשעה  מוכר  שהיה  טקסט  על  התבססה  שיצירתו 
מעוגנת  הייתה  המחקר  סברת  כי  והוכיחו  האדה  בשירי  נתגלו  סנורי  של  המובאות 

במציאות.
הגווילים  שמונת  גווילים.   53 שמנה  ממקור  ששרדו  קלף  גווילי   45 כולל  היד  כתב 
לגלות  בניסיונם  האדה  לחוקרי  אתגר  ומשמשים  הגדולה",  "הלקונה  מכונים  החסרים 
השבעים  לשנות  הקודקס  את  מתארכים  בנושא  החוקרים  רוב  החסרות.  השירות  את 

ה-13.  המאה  של 
את  הכלל  מן  נוציא  אם  פרוזה.  קטעי   2 וכן  שירות   29 כולל  המקורי  היד  כתב 
שניתן  סביר  במצב  שירות   25 לציין  נוכל  שירה,  מקטעי  וארבעה  הפרוזה  קטעי  שני 

עצמן.  בזכות  העומדות  פיוט  כיצירות  אליהן  להתייחס 
ביניהם  אחרים,  ממקורות  נוספות  שירות  המקורי  המכלול  על  נוספו  הימים  ברבות 
גם מן האדה של סנורי, וזאת על בסיס דמיון בסגנון, צורה ותוכן. מאחר שלא התקבלו 
על  ומוסיפים  עיניהם  כראות  העורכים  נוהגים  הפיוטית,  לאדה  קנוניים  ומסגרת  פירוט 
ל-29  או  ל-35,  המרבי  המספר  מגיע  זה  באופן  נוספות.  שירות   4 המקורי  היד  כתב 
בזאת  המוגש  התרגומים  מבחר  עצמן.  בפני  העומדות  שלמות  לשירות  רק  נתייחס  אם 

ובמקור: בעברית  השירות  כותרי  טבלת  להלן  אלה.  מתוך  יצירות   26 כולל  לקורא 

Völuspá ָהאֹוב  ֲעַלת  ּבַ ְנבּוַאת 
Hávamál ַהְמרֹוָמם  ֵלי  ִמׁשְ
Vafþrúðnismál ַוְפְתרּוְדִניר  ְבֵרי  ּדִ
Grímnismál מתורגם  לא 
Skírnismál ְסִקיְרִניר  ע  ַמּסַ
Hárbarðsljóð ְרד  ַהְרּבַ יַרת  ׁשִ
Hymiskviða ִהיִמיר  יַרת  ׁשִ
Lokasenna לֹוִקי  ְמָדֵני 
Þrymskviða ִרים  ּתְ שיַרת 
Völundarkviða וֹולּוְנד  יַרת  ׁשִ
Alvíssmál ַאְלִויס  ְבֵרי  ּדִ
Helgakviða Hundingsbana I ָהִראׁשֹוָנה  ֶהְלִגי  יַרת  ׁשִ
Helgakviða Hjörvarðssonar מתורגם  לא 
Helgakviða Hundingsbana II מתורגם  לא 
Frá dauða Sinfjötla פרוזה)  (קטע  מתורגם  לא 
Grípisspá מתורגם  לא 
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Reginsmál ֶרִגין  ְבֵרי  ּדִ
Fáfnismál ַפְפִניר  ְבֵרי  ּדִ
Sigrdrífumál ִזיְגְדִריָפה  ְבֵרי  ּדִ
Brot af Sigurðarkviðu (מקטע)  ִסיגּוְרד  יַרת  ׁשִ
Hervararkvitra ֶהְרוֹור  יַרת  ׁשִ
Guðrúnarkviða I מתורגם  לא 
Sigurðarkviða hin skamma ָצָרה  ַהּקְ ִסיגּוְרד  יַרת  ׁשִ
Helreið Brynhildar אֹול  ְ ַהּשׁ ֶאל  ִריְנִהיְלד  ּבְ ע  ַמּסַ
Dráp Niflunga פרוזה)  (קטע  מתורגם  לא 
Guðrúnarkviða II ה  ִנָיּ ְ ַהׁשּ ּגּוְדרּון  ִקיַנת 
Guðrúnarkviða III (מקטע)  מתורגם  לא 
Oddrúnargrátr מתורגם  לא 
Atlakviða מתורגם  לא 
Atlamol En Grönlenzku ַאְטִלי  ל  ׁשֶ ִריְנַלְנִדית  ַהּגְ ָלָדה  ַהּבָ
Guðrúnarhvöt ִלְנקֹם  ֶניָה  ּבָ ֶאת  ֹוַלַחת  ַהּשׁ ּגּוְדרּון  ִקיַנת 

רגיוס:  בקודקס  נכללים  לא 
Hamðismál ַהְמֶדר  ְבֵרי  ּדִ
Rígsþula ִריג  יַרת  ׁשִ
Baldrs draumar ְלֶדר  ּבַ ִסּיּוֵטי 
Svipdagsmál ָדג  ְסִויּפְ ְבֵרי  ּדִ
Gróttasöngr ַהּטֹוֲחנֹות  יַרת  ׁשִ

אדה – המשמעות והמקור
החוקר   ,(Magnússon) מגנוסון  ארני  היה  'אדה'  למילה  הסבר  להעניק  שביקש  הראשון 
בסיס  על  זאת  לשירה,  נרדפת  מילה  היא  שאדה  שטען  מי  ה-17,  המאה  מן  האיסלנדי 
óthr (הנקרא אֹוד), המציין נפש והיגיון, נושא בחובו את  העובדה הפילולוגית שהשורש 
המקדימים  בכתבים  עדות  כל  אין  מגנוסון  של  שלטענתו  העובדה  אולם  פיוט.  המושג 

טיעונו. על  שאלה  סימן  מציבה  ה-14  המאה  את 
של  החוקרים  מבכירי  ווילהלם,  יאקוב  גרים,  האחים  יצאו  ומעלה  שנים  מאה  מקץ 
גרים  יאקוב  משלהם.  בהצעה  ה-19,  המאה  של  הראשונה  במחצית  העממי  הסיפור 

ריג: בשירת  המסופר  יסוד  על  טיעונו  את  לבסס  ביקש 
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[...]
תּוַח.  ּפָ ִית  ּבַ ל  ׁשֶ ְלִפְתחֹו  ים  ּכִ ִהׁשְ

ָקִמין, ּבְ ְלָקה  ּדָ ֵאׁש  ִנְכַנס,  ִניָמה,  ּפְ ָסר 
יקֹות ַעּתִ ְגִלימֹות  ּבִ ְזֵקִנים  ֵני  ׁשְ ּומּולֹו 

ְוֶאָדה. ַאי  מֹוֵתיֶהם  ׁשְ ֵהֵסּבּו,  ַנַחת  ּבְ

של  הרומנטית  תפיסתם  את  תאמה  באיסלנדית,  סבתא־רבתא  קרי:  הזקנה,  אדה 
האחים גרים בדבר הישישה המופלגת בשנים, המוקפת נכדים שמסובים מול אש האח 
שללא  הגם  סבתא',  'סיפורי  כלומר,  לדור.  מדור  העוברים  עם  סיפורי  להם  ומספרת 

היומין.  עתיק  הביטוי  מן  שנותר  הסרקסטי  ההיבט 
אריקור  של  זו  היא  המחקר  בעולם  אחיזה  לעצמה  שקנתה  השלישית  הסברה 
מגנוסון  ארני  של  לזה  שמו  (זהות  ה-19  המאה  משלהי  איסלנדי־בריטי  חוקר  מגנוסון, 
וההשכלה  הלימוד  מרכז  שם  על  אודי',  ל'כתבי  הכוונה  שב'אדה'  הטוען  מקרית),  היא 
סטורלוסון  סנורי  של  מחנכו   ,(Loptsson) לופטסון  יון  עמד  שבראשו  איסלנד  בדרום 
יותר  טבעי  דבר  היה  לא  מגנוסון  של  לדעתו  סנורי).  על  הפרק  את  ראו  (להרחבה 
עד  והשכיל  ולמד  חי  בה  למכללה  סנורי  של  הספרותית  עבודתו  את  להקדיש  מאשר 
של  לב  משאלות  מעט  בלא  נגועים  הטיעונים  ששלושת  לציין  למותר  בגרותו.  ימי 

לסוגיה.  משותף  מכנה  נמצא  טרם  אחרת,  או  כך  החוקרים. 

האדה בקודקס רגיוס
המכוסים  גוויל  דפי   45 בן  צנוע  כרך  כאמור,  מהווה,  עצמו  בקודקס  הפיוטית  האדה 
קטעי  בין  מבדיל  ואינו  פיסוק  סימני   – ההיא  העת  כמנהג   – הנעדר  צפוף,  יד  בכתב 
תחילת  וכל  ומעוטרת,  גדולה  צבעונית  באות  יצירה  כל  פותחת  זאת  עם  ושירה.  פרוזה 
בית מסומנת אף היא. מקור נוסף התורם את חלקו למכלול האדה הוא כתב יד ארנמגנן 
של  משורה  ומקטעים  חלקים  כולל  המסמך  ה-14.  המאה  מראשית   Arnamagnæan  –
וולונד ושירת הימיר, אך  מסע סקירניר, שירת  יד רגיוס, כגון:  יצירות המופיעות בכתב 
מקורות  בלבד.  זה  יד  בכתב  הנמצא  בלדר  סיוטי  השיר  הוא  לאדה  העיקרית  תרומתו 
האדה  יצירות שירה הקרובות בתוכנן וסגנונן לאדה בקודקס רגיוס הן  נוספים הכוללים 
שירת  היא  הפיוטי  לאופוס  הראשונה  תרומת  והיידריק.  הרוור  של  הסאגה  וכן  בפרוזה 
במכלול  כלולות  הארבע  כל  הרוור.  שירת  היא  השנייה  תרומת  הטוחנות,  ושירת  ריג 

זה. בכרך  המתורגם 
את האדה הפיוטית עצמה נהוג לחלק לשלושה נושאים הנבדלים ערכית מן המכלול 
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דידקטית;  מוסר  שירת  ב.  מיתולוגית;  שירה  א.  הסקאלדים.  שירת  של  ההקף  רב 
איננה  יחסית,  בפשטות  נכתבת  השירה  הצפון.  גיבורי  מורשת   – ההרואית  השירה  ג. 
אישית.  ואיננה  בעיקר,  ח"ן  ליודעי  המוכרות  והשָאלות  במטפורות  לעייפה  עמוסה 
הסקאלדים,  שירת  של  לרובה  בדומה  ראשון,  בגוף  נכתבת  היא  שאין  בלבד  זו  לא 
הנפשות  של  מפיהן  ציטוט  כדי  תוך  מסוים  אובייקטיבי  ריחוק  על  שומרת  שהיא  אלא 
שאיננו  אפוא  מקרה  זה  אין  דיבר'.  'אודין  בנוסח:  שמם,  הקדמת  ידי  על  הפועלות 
העלום  העורך  כי  ייתכן  לפנים,  מוצאותיו  נודעו  ואם  עצמו.  המחבר  על  דבר  יודעים 

שמו.  את  למחוק  דאג  היצירות  את  שקיבץ 

א. השירה המיתולוגית

גם  וזו  האוב,  בעלת  בנבואת  פותח  יצירות,  עשר  הכולל  באדה,  המיתולוגי  המכלול 
אקספוזיציה  היא  היצירה  במקרה.  ולא  כולה,  הפיוטית  האדה  את  הפותחת  היצירה 
בבריאת  החל  וזאת  הנורדי.  המיתוס  עיקרי  על  מרחבי  מבט  לקורא  המעניקה  ַמרשימה 
היקום בידי אודין ואחיו, עבור בעילות לשקיעת האלים, ועד שלב נבואת העתיד הגלוי 
לעיני המספרת, והוא החורבן שיבוא במלחמת רגנרוק ותיקון עולם בעקבותיו. היצירה 
בו  אשר  סרקסטי  חוזר  בפזמון  שזור  ותשובות,  שאלות  של  דרמטי  בדו־שיח  מוגשת 
שמא  או  עוד  לשמוע  מבקש  השואל  אודין  אם   – האוב  בעלת  היא   – הוולבה  שואלת 

בכך. לו  די 
יש  זאת  נוצרית. עם  ולו רמז להשפעה  בה  ואין  היא פגאנית בעליל,  היצירה עצמה 
הפגאני  העולם  שקיעת  את  כנה  באכזריות  המתארת   – השירה  את  לפרש  שמבקש  מי 
– כביקורת מתוחכמת על האלילּות הנורדית. על פי גישה זו המעורבּות איננה בשזירת 
מכאן  העולם.  בתפיסת  האלילי  הכשל  תיאור  אם  כי  אחרת  או  זו  כנסייתית  דֹוגמה 

הנוצרית.2 לגאולה  רמז  הוא  רגנרוק  של  האפוקליפסה  לאחר  המגיע  העולם  שתיקון 
דברי גרימניר  וולוספו כוללות את  היצירות המרכזיות במכלול המיתולוגי בנוסף על 
וכן שירת הרברד.  זה), דברי ופתרודניר, דברי אלוויס, מדני לוקי  (שלא נכללת בתרגום 
פֵרי,  לעלילות  הקורא  מתוודע  ובהמשך  האלים,  בכיר  אודין,  את  בהם  פוגשים  אנו 
בזכות  שאודין,  לציין  למותר  הצפוני.  הפנתיאון  אלי  ושאר  אלוויס  תרים,  לוקי,  תור, 
מעמדו, הוא הדמות הדומיננטית, אך השחקן המרכזי הוא תור המנופף בקורנסו, קוטל 
לעתים.  ופרודי  משעשע  אופי  נושאות  הרפתקאותיו  מזה.  נפשות  ומציל  מזה  נפילים 
כך בשירת תרים תור מתחפש לאישה על מנת לזכות בקורנסו הגנוב. פסגת מפעלותיו 

.Dronke, Ursula The Poetic Edda: Volume II : Mythological Poems. Oxford: Clarendon Press, 1997 :להרחבה ראו  2
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כמתואר  הנורדי,  היקום  את  המקיפה  המפלצת  מידגרד,  בנחש  מאבקו  היא  תור  של 
הימיר. בשירת 

הוא  וראשון  ראש  אסגרד,  אלי  של  העז  בבוהק  משהו  הדוהים  הוונירים,  אלי  מבין 
אולם  ואוקיינוסים.  ימים  המוקפות  קהילות  בקרב  מכריע  מעמד  בעל  הים,  אל  ניורד, 
אל  פֵרי  חלציו:  יוצאי  אם  כי  המרכזי  הגיבור  הוא  ניורד  לא  לאודין,  בדומה  פה,  גם 
ַהיימָדל  הוא  הוונירים  מבין  נוסף  אל  והאהבה.  הכישוף  המלחמה,  אלת  ופֵריה  הפריון 
אדמה  עובדי  עבדים,  מעמדות:  שלושה  על  החברתי  המבנה  את  המייסד  ריג)  (שירת 

ואצולה. 
הקושי בקריאת המכלול המיתולוגי נובע מן העובדה שהתוכן המוגש עניינו אפיזודה 
הנורדית  המיתולוגיה  בפרטי  בקי  שאינו  קורא  האלים.  אחד  של  בסיפורו  אחרת  או  זו 
קצר  במבוא  בנפרד  יצירה  כל  ללוות  ביקשתי  כך  לשם  העלילה.  חוט  את  לאבד  עלול 
מכאן שהקדמתי  הכללית.  התמונה  להגשת  די  בהם  אין  אלו  גם  אולם  הערות,  ובמערך 
המעניק  סנורי,  של  האדה  מתוך  הראשון  הפרק  גילפי,  תעתועי  את  העניינים  בתוכן 
עיקרי  לתיאור  בנוסף  זאת  אסגרד.  שוכני  האלים,  עלילות  של  ובהירה  כוללת  תמונה 

המבוא. בפרק  המיתולוגיה 

ב. השירה הדידקטית

ראויה,  להתנהגות  בהוראות  אם  ובין  מוסר  בהטפות  בא  הוא  אם  בין  הדידקטי,  הנושא 
מתחילתה  הדידקטי  לנושא  מוקדשת  אחת  יצירה  אולם  האדה.  משירות  באחדות  מצוי 
ועד סופה, והיא המקפת ביותר – 134 בתי שיר – באדה כולה. הכוונה למשלי המרומם 
קצר  הוא  העצות  הגשת  אופן  ובעצמו.  בכבודו  אודין  הוא  הלא  המרומם   .Hávamál  –
משלי  של  הערכי־מוסרי  המישור  מן  בשונה  זאת,  עם  משלי.  ספר  את  ומזכיר  וענייני 
יום  בחיי  יותר במתן עצות מעשיות המועילות  הוא  הנורדי  עניינו של המרומם  שלמה, 
כל  על  הכול  ככלות  אחרי  כי  היא  בעצותיו  המרומם  של  המוסרית  היסוד  הנחת  יום. 
אחד מאיתנו לדאוג לעצמו. המרומם מתרה מפני הפרזה בכל תחום. כך למשל נאמנות 
יימצא  נפריז בהן. הנאמן עד כלות  וחוכמה הן תכונות חיוביות, אולם זאת בתנאי שלא 

באלה.  וכיוצא  אומלל,  יהיה  חוכמה  בעיסוקי  המפריז  נבגד, 

ג. השירה ההרואית

(ניפלונגי  הניבלונגי  המחזור  הוא  הלא  הגרמני,  באפוס  מקורם  האדה  גיבורי  עלילות 
הגרמני,  האפוס  הטווטוני.  בורגונד  בית  תולדות  את  המספר  עתיקה),  בנורדית   –
לנוסח  זכה  הניבלונגים,  שירת  הכותרת  תחת  בגרמניה  ה-13  המאה  בראשית  שגובש 
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הנודעות  הסאגות  באחת  איסלנדי 
היא  הנורדי,  במכלול  ביותר 
בנושא  הטיפול  סאגה.  הוולסונגה 
לא  מגובש,  איננו  הפיוטית  באדה 
תוכניות  סתירות  ממנו  נעדרות 
והקשרי משפחה תמוהים המבקשים 
תוך  עלילתי  ורצף  מסגרת  להעניק 
כך  היסטורי.  אנכרוניזם  יצירת  כדי 
המּוצא  ההוני  אטילה  של  במקרהו 
במקרה  וכך  ההיסטורי,  מהקשרו 
הנישאת  בורגונד  בת  גודרון  של 
לארמנריק הגותי, מי שהלך לעולמו 
הגיחה  מבורגונד  הגבירה  בטרם 

ועוד.  מרחם, 
משום  משהו,  מפתיע  הדבר 
הגיע  הניבלונגי  שהנרטיב 
השביעית.  במאה  עוד  לסקנדינביה 
האדה  של  החוקרים  רוב  סברת 
המוקדם  שהמועד  היא  הפיוטית 
ביותר לחיבור השירות הכלולות בה 
העריכה  וכי  התשיעית,  המאה  הוא 
יד  לנו מכתב  בנוסח המוכר  הסופית 
הנה  ה-13.  המאה  מן  היא  רגיוס, 
שהמחבר  נקבל  אם  אפילו  כן,  כי 
טעה  התשיעית  המאה  מן  העלום 
בהם  הבחין  לא  זה  כיצד  בפרטים, 

 50 לפחות  שנתחברה  הגרמנית  הניבלונגים  ששירת  מי  ה-13,  המאה  משלהי  העורך 
לוולסונגה?  במבוא  הכתוב  מן  זאת  יודעים  שאנו  כפי  בידיו,  הייתה  לכן,  קודם  שנים 

זיגפריד הטווטוני,  הגיבור המרכזי במכלול הניפלונגי הוא סיגורד – שמו הנורדי של 
גיבור החלק הראשון של שירת הניבלונגים. שלוש היצירות המוקדשות לו במלואן באדה 
 .Sigrdrífumál  – זיגדריפה  ודברי   Fáfnismál  – פפניר  דברי   ,Reginsmál  – רגין  דברי  הן: 
הנוקם את מות אביו, קוטל את פפניר  סיגורד  בשלוש השירות מתוארות עלילותיו של 
זיגדריפה,  את  פוגש  ולבסוף  בו,  לבגוד  הזומם  רגין  את  הורג  באוצרו,  וזוכה  הדרקון 

סיגורד.  הוא  הניפלונגי  במכלול  המרכזי  הגיבור 
 (Dausch) דאוש  קונסטנטין  הדרקון.  הורג  סיגורד 

גרמניה.  ברמן,   .1886
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הקלף  גווילי  שמונת  הניבלונגים.  מן  לנו  המוכרת  ברינהילדה  היא  הוולקיריות,  מלכת 
עלילות  המשך  את  לוודאי  קרוב  כללו  הגדולה",  "הלקונה  שמכונה  מה  החסרים, 
פרשת  אל  שבות  הלקונה  לאחר  שהשירֹות  העובדה  מן  עולה  זו  מסקנה  הניפלונגים. 
בוולוסונגה.  במסופר  חלקית,  ולו  החסר,  את  להשלים  ניתן  במותו.  ומסתיימות  סיגורד 
מופיעה  הראשונה  רק  (מהן  הלגי  שירות  שלוש  הן  הניפלונגית  למורשת  נספח 
את  הנוטל  הרוצח  באמצעות  סיגורד  בפרשת  למעורב  אותו  ההופכות  עברי),  בתרגום 

סיגורד.  של  למחצה  אחיו  להיות  האמור  חייו, 
 Atlamál in או   Atlamál  – אטלי  של  הגרינלנדית  הבלדה  אטלי",  "בלדות  שתי 
של  מידיו  בורגונד  ממלכת  תבוסת  עניינן   ,Atlakviða וכן  המלא,  בשמה   grœnlenzku
העלילה  הניבלונגים.  מן  קרימיהלד  היא  לגודרון,  נישואיו  ופרשת  ההוני,  אטילה 
אולם  בספרות  רחב  לדיון  שזכה  מרתק  נושא   – הגרמנית  מזו  בתכלית  שונה  הנורדית 

הפיוטית.3 האדה  עיקרי  את  להביא  המבקש  זה  קצר  ממבוא  חורג  הוא 
את  Hamðismál, המתארת   – ַהמֶדר  דברי  היא  הפיוטית  האדה  את  החותמת  השירה 
בניה  הארץ,  על  מתים  מוטלים  הכול  הנה  יֹורמּונֶרק.  של  לחצרו  גודרון  בני  של  בואם 
קודם  עוד  נשמתם  את  הוציאו  הניפלונגים  גיבורי  שאר   – המלך  ויורמונרק  גודרון  של 

העלילה.  את  עמו  להמשיך  איש  נותר  ולא   – לכן 

�  �
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 – אודין  הטרויאני,  הקטור   – תור  ה. 
הבלטי  בים  הומרוס  העברי,  אדון   

של  שונים  בפרקים  וכן  הפרוזאית,  האדה  את  הפותח  גילפי  לתעתועי  הנרחב  במבוא 
המיתולוגיה  ומקורות  הסקנדינבים  מוצא  אחר  להתחקות  סנורי  מבקש  היימסקרינגלה, 
הנורדית. ביסודו של דבר מבקש סנורי ליצור סינתזה בין הדֹוגמה הנוצרית, כפי שהכיר 
הפגאנית  המורשת  לבין  הכנסייה,  אבות  וכתבי  החדשה  הברית  המקרא,  מן  אותה 

לשמר.  היטיב  ואותה  אמון  היה  שעליה 
וחוה,  ואדם  המבול  העולם,  בריאת  בסוגיית  בראשית  מספר  תקציר  הבאת  לאחר 
שמשית  העונש  תוצאת  שהיא  הגדולה  העמים  נדידת  על  הכתוב  את  המחבר  מרחיב 
לבליל  (עברית)  שפתם  את  מבולל  הוא  בבל.  מגדל  בניית  עם  האנושי  המין  על  הבורא 

תבל.  ברחבי  אותם  ומפיץ  לשונות 
יסדו הטורקים קרת רחבת  ובה  Tyrkland, היא טורקיה.  נוסדה בסאגות טירקלנד  כך 
מחנהו  הממלכה,  שורדי  של  מחנות  שני  יצאו  טרויה  חורבן  לאחר  טרויה.  ושמו  ידיים 
צפונה.  נדד  השני  רומא,  את  יסד  הראשון  נדודים.  של  למסע  תור,  ושל  אניאס  של 
ובסאגות.  באדה  סיף  הקרויה  זו  והיא  לאישה,  אותה  נשא  הסיבילה,  את  פגש  בדרכו 
קל של  Asaland שהיא שיבוש   – ַאסאלנד  גם  הֵאסירים הקרויה  לימים ארץ  נוסדה  כאן 
היא המצור על טרויה,  ַרגָנרֹוק  היא טרויה, מלחמת  (Asialand). מכאן שַאסַגרד  ַאסָילנד 
אכילס  של  בנו  פירוס,  הוא  הזאב  ֶפנריר  פריאמוס.  של  בנו  הטרויאני,  הקטור  הוא  תור 
הוא  רגנרוק,  אודין, השורד במלחמת  בנו של  וויָדר,  אודין,  פריאמוס שהוא  הקוטל את 

הלאה.  וכן  אפרודיטה;  של  בנה  אניאס, 
והנושא  הצפון,  עמי  מוצא  בסוגיית  דבר  מחדש  סנורי  שאין  לציין  הדין  מן  זאת  עם 
דנים,  נורמנדים,  כרוניקות  כותבי  של  בחיבוריהם  לפניו  שנים   700 לפחות  מטופל 
בנושא,  דמיון  הפלגות  של  לסדרה  וכן  הסוגיה  של  קצר  לסיכום  וסקסונים.  בריטים 

לקורא. בזאת  המוגש  תת־הפרק  מוקדש 
יצירותיו  את  המקדים  הדנים,  עלילות   ,Gesta Danorum בחיבורו  גרמטיקוס,  סקסו 
ה-12)  המאה  (שלהי  ההיא  בעת  המצוי  את  מסכם  לערך,  שנים  בחמישים  סנורי  של 
סקנדינביה  עמי  של  הקדמונים  שאבותיהם  ההנחה  מקובלת  סקסו  על  ארצו.  במורשת 
ביזנטיון. אודין,  כי אם  באו מן המזרח. אולם מקור השבטים על פי סקסו איננה טרויה 

[88]
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לצפון  הגיעו  הדים על מעשי הכשפים של האיש  עוצמה.  רב  היה מכשף  פי סקסו,  על 
אלי  לראש  הזמן  במרוצת  הרב־מג  הפך  וכך  מלך,  של  במעמד  אותו  וזיכו  אירופה 

אסגרד.
ובהיימסקרינגלה,  הפרוזאית  באדה  וטיעוניו  סנורי  לפני  ומעלה  שנים  מאות  חמש 
פי  על  הטרויאנית.  היוחסין  מגילת  את  הטווטונים  עמם  ויחד  הפרנקים,  לעצמם  ניכסו 
צאצאי  כידוע  הרומאים שהם  עם  מוצא משותף  לטווטונים,  ועמהם  לפרנקים,  זו  גישה 
 (Fredegarius) פֶרֶדַגריּוס  אחד  עלום,  כרוניקות  כותב  של  חיבורו  זה  היה  הטרויאנים. 
הנראה),  ככל   660) השביעית  המאה  מאמצע  שבחיבורו  מי  דבר,  יודעים  איננו  שעליו 
פרנקי  מלך  פרדגריוס,  פי  על  בטרויה.  מוצאם  את  וקובע  הפרנקים  מוצא  אחר  עוקב 
הניצולים  נדדו  העיר  חורבן  לאחר  כיבושה.  בימי  טרויה  על  שלט  פריאמוס  בשם 
פרנקיו  בשם  מלך  של  כתרו  תחת  מהם,  פלג  ובאירופה.  באסיה  שונים  למקומות 
שהתגבש  שם  הנ"ל,  פרנקיו"  של  "בניו  לעמו  וקרא  הריינוס  לגדות  התיישב   ,(Francio)

ל"פרנקים".1 לימים 
 ,Gesta Regum Francorum פרדגריוס,  אחר  לערך  שנים   70 הנכתבת  נוספת,  כרוניקה 
פרי עטו של היסטוריון עלום שם, קובעת אף היא את מוצא הפרנקים מטרויה. הפעם 
ולנטיניאנוס  פלביוס  רומא  קיסר  של  בידו  המסייעים  טרויאנים  שבטי  על  מסופר 
לגבור  מצליח  איננו  הרומי  המצביא  האלאמאנים.  נגד  במלחמתו  הרביעית)  (המאה 
הנודעים  הטרויאנים  את  לעזרתו  קורא  והוא  נפש,  בחירוף  הנלחמים  האלאמאנים  על 
לעזרת  באים  השחור,  הים  של  הצפוני  לחופו  משכנם  את  נוטשים  אלו  לגבורה. 
לחימתם  על  כפרס  כליה.  עליהם  גוזרים  וגם  על האלאמאנים  לגבור  ומצליחים  הקיסר, 
feri, קרי: פראי. הטרויאנים  האכזרית זוכים הטרויאנים בשם "פרנקים", הנגזר מהתואר 
ממלכות  את  ומייסדים  הריינוס  נהר  לגדות  מתיישבים   – החדש  בכינוים  פרנקים,   –

בסקנדינביה.2 העת  בבוא  שיתיישבו  הנורדים,  השבטים  יצאו  שמקרבם  מי  הטווטונים, 
 – ה"אלאמאני"  אותם  מוצא  על  לעמוד  בניסיון  הוא  הקושי  כי  לציין  למותר 

השלישית.3  המאה  מראשית  לפחות  הגרמנים  של  שמם  שהוא   ,Alamanni
רבות.  נוספות  כרוניקות  נתחברו  וגרמטיקוס  פרדגריוס  של  חיבוריהם  בסיס  על 
ובמאה  טרויאנית;  יוחסין  למגילת  מגנוס,  קרלוס  הוא  שרלמאן,  גם  זכה  היתר  בין  כך 

לאומית. להסכמה  זכתה  טרויה  צאצאי  הם  הפרנקים  לפיה  היסוד  הנחת  העשירית 

 Bruno Krusch: Fredegarius Scholasticus – Ouderius? Neue Beiträge zur Fredegar-Kritik. Göttingen ראו:  להרחבה   1
.1926

.Oehler, Hans Studien zu den Gesta Francorum, in: Mittellateinisches Jahrbuch 6, 1970 :להרחבה ראו  2
 Eugen Ewig: Trojamythos und וראו את "תולדות רומא" לקסיוס דיאו, ספר רביעי, וכן את חיבורו של אויגן אוויג:   3
 fränkische Frühgeschichte. In: Dieter Geuenich (Hrsg.): Die Franken und die Alemannen bis zur“Schlacht bei Zülpich”.

.Berlin 1998
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מן  הסקסוני  ההיסטוריון   ,(Widukind) וידוקינד  זה  היה  הבריטים.  וכך  הפרנקים  כך 
טרויה.4  אל  הוא  אף  הגיע  ַעמו  מוצא  אחר  שבחיפושיו  העשירית,  המאה 

לאזור  הגיעה  שאוכלוסייתה  במקדוניה,  הסקסונים  של  מקורם  וידוקינד  פי  על 
המאות  מן  הכנסייה  כתבי  על  נסמכת  וידוקינד  של  הכרוניקה  טרויה.  מלחמת  לאחר 
ידי  על  יושבו  הבריטיים  האיים  כי  חד־משמעית  הקובעים  התשיעית,  עד  השביעית 

.Insulam reliquiis Trojanorum inhabitatam הטרויאנים:  שרידי 
היה  יכול  סקסונים,  כובשים  ידי  על  רבה  במידה  יושבו  הבריטיים  שהאיים  כיוון 
בניכוס  הנודעת  יצירתו  את  לפתוח  הירוק  והאביר  גוויין  סר  של  העלום  המחבר 

לעמו: הטרויאנית  השושלת 

ְטרֹוָיה ַעל  ָמצֹור  ְוֵקץ  ְלָחָמה  ַהּמִ ּתֹם  ִעם 
ֵאֶפר... ַעד  ָהִעיר  ָחְרָבה  ָהבֹות,  ּלֶ ּבַ ְלָתה  ּכָ

ביניהם  הטרויאנים,  שרידי  בידי  שנוסדו  וארצות  ערים  של  שורה  מונה  שהוא  ולאחר 
וקובע: המחבר  מסכם  ולנגוברד,  טיריוס  רומולוס,  אניאס, 

ָצְרַפת ְלחֹוֵפי  ֵמֵעֶבר  ם,  ָ ִמּשׁ ַהְרֵחק 
ָבעֹות ּגְ ִמיׁשֹוֵרי  ין  ּבֵ ְקָוה  ּתִ ֹרב  ּבְ ּכֹוֵנן 

רּוטּוס.  ּבְ ֶפִליְקס  ה  ִלּיָ ַאְנּגְ ֶאת 

שמה.5  את  לארץ  שהעניק  זה  והוא 
מכובד,  טרויאני  אבות  ייחוס  לעצמם  ניכסו  והסקסונים  שהפרנקים  כיוון  עתה, 
היו  האתגר  עם  להתמודד  ראשונים  הרחוק.  הצפון  מן  קרובי המשפחה  של  תורם  הגיע 
השם  וזהו  ליוונים  כולל  שם  הוא   Δαναοί  – דנאים  המתבקש:  הטעם  מן  ולּו  הדנים, 

 .�χαιοί  – האכאים  עם  יחד  באיליאדה  הומרוס  להם  שמעניק 
ה-12,  המאה  מן  האנגלו־נורמנדי  המשורר   (Wace) ואס  רוברט  היה  יכול  כן  כי  הנה 

לכתוב:  ובה  שלמה  יצירה  הטרויאנית  למורשת  להקדיש 

[...]
ן, ְחּתָ ּתַ ְוָכְרעּו  ְטרֹוָיה  חֹומֹות  ָקְרסּו  ֵעת 

וראו חיבורו:  Res gestae saxonicae (sive annalium libri tres), עלילות הסקסונים (שלושה כרכים של אנאלים).  4
ליצירה במלואה, ראו "סר גוויין והאביר הירוק", עלילות אבירי השולחן העגול, כרך א', עמ' 186-39, תרגום: אריה   5

סתיו, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2007.
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ָיָון, ֵני  ּבְ יסֹות  ּגֵ ל  ׁשֶ ְלָבָבם  ְמַחת  ְלׂשִ
ַהּבֹוֶעֶרת  ָהִעיר  ִמן  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ִנְמְלטּו 
ְלִתְפֶאֶרת.  יָתם  ּבֵ ֶאת  ָקְבעּו  ּוְבֶדְנַמְרק 

רֹוָיאִני  ַהּטְ מֹוָצָאם  ַכח  ָ ִיּשׁ ּוְלַבל 
ִני".6 ַהּדָ "ַעם  ם:  ֵ ַהּשׁ ֶאת  ְלַעְצָמם  ֲחרּו  ּבָ

אודין העברי
הנקודה  את  מופת  יצירת  ובכל  היסטורי  אירוע  בכל  ולמצוא  לחפש  המקובל  הנוהג 
הנורדית.  המיתולוגיה  על  גם   – לציין  למותר   – פסח  לא  העברי,  והמקור  היהודית 
בנוסף  כן,  כי  הנה  השבטים.  עשרת  של  מיקומם  סוגיית  היא  זה  במקרה  היסוד  הנחת 
לבני מנשה בהודו, הקשמירים בפקיסטן, הכוזרים, האתיופים, הקווקזים ושבט הקאיפנג 
בסין, הפעם נודדים שבטי ישראל אל ירכתי צפון אירופה. אולם קודם לכן הם מייסדים 
אך  הטרויאנית,  היוחסין  משושלת  אמנם  נופל  העברי  הייחוס  הבריטים.  עממי  את 
ברית"  "איש  הביטוי  כי  ומציינים  חוזרים  סגולה  עם  מוצאם מקרב  על  הגאים  האנגלים 
Brit-ish אם ייכתב על פי כללי הכתיב הלטיני. ומי  הנכתב בעברית מימין לשמאל, יהיה 
Isacson, קרי: בני יצחק. הפואמה  הם אחר ככלות הכול ה-Saxon אם לא שיבוש קל של 
שראה  חיבור  אך  עמו,  על  אלגוריה  אמנם  היא  ירושלים,  בלייק,  ויליאם  של  הנודעת 
של  שמה  את  להחליף  ותובע  השבטים  עשרת  עם  הבריטים  את  מזהה  לאחרונה,  אור 

אלביון.7 בני  של  העברית  בשרשרת  חוליה  עוד  אפוא  הנה   .New Jerusalem-ל לונדון 
למשל,  כך  עבריים.  מקורות  על  ידם  את  סומכים  העברית־נורדית  התיאוריה  בעלי 
כותב כי עשרת השבטים נדדו מעבר לנהר פרת  יוסף בן מתתיהו, בקדמוניות היהודים, 
(פרק י"א), אולם אינו מפרט את היעד לנדודיהם. כיוון שָסתם ולא פירש, נעזרים בעלי 
השבטים  "עשרת  הנביא:  כותב  עזרא  בחזון  י"ג  בפרק  החיצוניים.  בספרים  התיאוריה 
לנדוד  בחרו  הם  אך  פרת.  לנהר  מעבר  הוגלו  שלמנאסר  ידי  על  הושע  בימי  שִנשּבו 
וחצי  שנה  של  במרחק  השוכנת  ארצרת  ושמה  ארץ  אל  יותר...  מרוחקים  מחוזות  אל 
 (Saret) צרט  לנהר  המחבר  כיוון   (Arsareth) שבארצרת  טוענים  התיאוריה  בעלי  משם." 
התיאוריה  בעלי  פרת.  נהר  מגדות  וחצי  שנה  של  הנזכר  למסע  היעד  והוא  במולדביה, 

 .Le Roman de Rou de Wace, Éd. A. J. Holden, Paris, A. & J. Picard, 1970  6
.Adrian Gilbert, New Jerusalem, Corgi Books, 2003 :וראו בנושא את ספרו של אדריאן ג'ילברט  7

�
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וקובעים את מועד המסע אל מולדביה למאה השביעית אחרי הספירה,  מרחיקים לכת 
השבטים.  עשרת  הנודדים?  העמים  הם  ומי   – העמים  נדודי  בעידן  קרי: 

אדוניס  של  גלגולו  עולם,  אדון  בבחינת  אדון,  אפוא  יהיה  אודין  של  שמו  מקור 
יין  אם  כי  פיו  אל  מזון  מביא  אינו  אשר  הנורדי,  לאודין  התואם  היין  אל  שהוא  ההלני 
את  תואמת  זו  עובדה  אנוש.  בן  שהוא  לבעל,  כינוי  גם  הוא  בעברית  אדון  אולם  בלבד. 
המונותאיסטי  במובן  אל  שאיננו  מכאן  אנוש,  מבני  שמוצאו  הנורדי  אודין  של  המקרה 
יוצאות  ניכרים אמנם בשורה של תכונות  היווני. אלי אסגרד  לא במובן המיתולוגי  ואף 
הנעורים  בתפוחי  הנגיסה  ואלמלא  מזדקנים,  הם  נצח.  חיי  כוללות  אינן  אלו  אך  דופן, 
הנצח  שתפוחי  לציין  למותר  המניין.  מן  אנוש  כבני  גוועים  היו  היפה,  אידּון  מסלסילת 

וחוה.8 אדם  של  הדעת  עץ  תפוח  על  לפרשנות  התיאוריה  בעלי  מידי  זכו  אידון  של 
היסלופ רואה גם דמיון בין אודין לנוח. אחד משמותיו של אודין הוא "אל העורבים" 
ברחבי  המעופפים  ('הגות'),  והוגין  ('זיכרון')  מונין  העורבים,  שני  שכן   ,Rafnagud  –
ח':  ובבראשית,  ראייתו.  לשדה  מחוץ  במתרחש  אותו  ומעדכנים  אודין  אל  שבים  תבל, 
ֶאת־ָהֹעֵרב  ח  ּלַ ַוְיׁשַ ז  ה.  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ָבה  ַהּתֵ ַחּלֹון  ֶאת  נַֹח  ח  ְפּתַ ַוּיִ יֹום  ִעים  ַאְרּבָ ץ  ִמּקֵ ַוְיִהי,  "ו 
ֲהַקּלּו  ִלְראֹות  ֵמִאּתֹו  ַהּיֹוָנה  ֶאת  ח  ּלַ ַוְיׁשַ ח  ָהָאֶרץ.  ֵמַעל  ִים  ַהּמַ ת  ַעד־ְיֹבׁשֶ ָוׁשֹוב  ָיצֹוא  ֵצא  ַוּיֵ

ָהֲאָדָמה."  ֵני  ּפְ ֵמַעל  ִים  ַהּמַ
הנורדי  המבול  מן  שונה  לילה  וארבעים  יום  ארבעים  הניתך  המקראי  המבול  אמנם 
ָבָאֶרץ  ָהיּו  ִפִלים  "ַהְנּ שהפסוק  העובדה  אך  הנפיל,  אימיר  של  מדמו  היקום  את  השוטף 
הנורדי.  לנפיל  התיאוריה  בעלי  את  מקשרת  נוח,  פרשת  את  מקדים  ָהֵהם",  ִמים  ָיּ ַבּ
מן  הניפלונגים  הסברות  אחת  לפי  שהרי  הלשונית,  הזיקה  את  גם  כאן  שנמצא  גם  מה 

העברי.  ב"נפילים"  מקורה  הטווטונית  המיתולוגיה 
לפיכך יהיה לוקי הרשע קיצור של "עמלקי" המפורש כ"עמי הלקים". נחש מידגרד 
שבתיאורים  לציין  למותר  וכו'.  דנמרק  את  מייסד  דן  שבט  הדעת,  מעץ  הנחש  הוא 
השונים של הרגנרוק מוצא, מי שמבקש לחפש, את המקבילה לאחרית הימים, מלחמת 

הלאה. וכן  הבא  העולם  המתים,  תחיית  ומגוג,  גוג 

 Hans F. K. Günther, The Religious Attitudes of the The Two Babylons, Alexander Hislop, 1858; וכן:  להרחבה ראו:   8
.Indo-Europeans ( London: Clair Press, 1967)

�
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הומרוס בים הבלטי

הים,  בלב  הרחק  שוכן  האי  "אוגיגיה 
מערבה..." בריטניה  מחופי  הפלגה  ימי  חמישה 
.62 י"ב,  פרק  מורליה,  פלוטרכוס, 

האטלנטי." הים  בלב  הומרוס  קובע  (אוגיגיה)  האי  "את 
 .18 א',  פרק  גיאוגרפיה,  סטראבו, 

כותב  הירח)  ממעגל  הנשקפות  (הפנים   De facie quae in orbe lunae apparet בחיבורו 
שבע  במשך  באודיסאוס  קליפסו  החזיקה  בו  האי   ,Ωγυγίη  – אוגיגיה  כי  פלוטרכוס 
בריטניה  מחופי  הפלגה  ימי  חמישה  במרחק  שוכן  לאיתקה.9  הפליג  בטרם  שנים 
פלוטרכוס  את  המקדים  גיאוגרפיה,  בחיבורו  סטראבו  וכך  פלוטרכוס  כך  מערבה. 
אוגיגיה  את  הקובע  היווני,  ההיסטוריון  של  המפתיעה  קביעתו  בקירוב.  שנים  ב-70 
ועד  מאז  במחלוקת  שנויה  באיסלנד,  אף  או  פארו  באיי  שם  אי  האטלנטי,  באוקיינוס 
גיאוגרפיים  נתונים  של  שורה  פלוטרכוס  של  התמוהה  קביעתו  על  נוסיף  אם  אך  הנה. 
לנוף  זרים  בעודם  בסקנדינביה  לזיהוי  וניתנים  ואודיסיאה  באיליאדה  הנזכרים  נוספים 
למיקום  באשר  רדיקלי  במהלך  התומכת  בהחלט  מפתיעה  תמונה  תתקבל  התיכון,  הים 

הומרוס. של  המיתולוגי  סיפורו 
שאיננה  קביעתו,  לספירה.  השנייה  המאה  בתחילת  הדברים  את  כתב  פלוטרכוס 
מקובלת  שהייתה  גישה  על  בוודאי  נסמכת  כחידוש,  מוצגת  ואינה  בפירושים  מלווה 
בימיו. קרוב לוודאי שההיסטוריון היווני בונה את טיעונו על בסיס המובאות שסטראבו, 

מאודיסאה.  כלשונן  מביא  קודמו, 
הנורדים  שבטי  מוצא  בדבר  התיאוריה  של  למחצה  המיתולוגית  המורשת  את 
במאה  השבדי  והחוקר  הסופר   ,(Rydberg) רידברג  ויקטור  מבסס  התיכון,  הים  ממזרח 
מדעי  מערך  על  המבוסס  מתודולוגי  מחקר  של  בכלים  שימוש  העושה  רידברג,  ה-19. 
עב הכרס שאכן  בחיבורו  להוכיח  בתורת הלשון, מבקש  וכלה  רחב, החל בארכיאולוגיה 

הקטנה.10  מאסיה  הוא  הנורדים  העמים  מוצא  וכי  הדברים,  פני  אלו 
אחיזה  לאחרונה  לה  מצאה  הנורדים  שבטי  מוצא  בדבר  רידברג  של  היסוד  הנחת 

ראו אודיסאה ספר ה'.  9
 Teutonic Mythology: Gods and Goddesses of the Northland By Viktor Rydberg, Rasmus :לתרגום אנגלי של המחקר ראו  10

...Björn Anderson, James William Buel Norrœna Society, 1906
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השגותיו  על  תורותיהם  את  להסמיך  המבקשים  שונים  אזוטריים  חוקרים  בקרב  גם 
מסדר  מראשי   ,(Pinkham) פינקהם  אמארו  מרק  האביר  למשל  כך  ותורתו.  רידברג  של 
הטמפלרים בימים אלו. האיש חיבר "מחקר" הנסמך על כתבי סנורי, סקסו גרמטיקוס, 
לטענתו  שיסדו  מי  טרויה,  מלכי  של  מדוקדק  היסטורי  תיאור  ובו  ואחרים,  רידברג 
אודין.  המלך  בידי  שנוסדה  דנמרק  וביניהן  עירם,  חורבן  לאחר  ואימפריות  ממלכות 

העברי.11 דן  משבט  שמה  את  מושכת  שדנמרק  לציין  שוכח  אינו  המחבר 
העובדה שאביר מסדר הטמפלרים המבקש אחר הקנקן הקדוש, רוקח מהזיותיו סלט 

הטרויאני־נורדי.  הקשר  בדבר  תאוצה  הצוברת  לפופולריות  עדות  עוד  היא  היסטורי, 
הנורדי  אסגרד  אלי  לבין  ההלנית  במיתולוגיה  האולימפי  הפנתיאון  בין  הדמיון 
רידברג  לפני  בנושא  עסקו  וטובים  ורבים  אמינות,  של  ידועה  מידה  זה  להקשר  מעניק 
לא  ולפיו  ההפך,  את  להוכיח  המבקש  חדש  מחקרי  ענף  קם  לאחרונה  אולם  ואחריו. 
דרומה,  שירדו  אלה  הם  הנורדים  אלא  הצפון,  בירכתי  לשכון  שבחרו  הם  הטרויאנים 
של  תיאור  היא   – והאודיסיאה  האיליאדה   – הנשגב  בביטויה  ההלנית  והמיתולוגיה 
מגמה  המוביל  התיכון.  הים  במזרח  דווקא  ולאו  והבלטי  הצפוני  הים  בחבלי  המתרחש 
בים  הומרוס  המחלוקת,  מעורר  בחיבורו  וינצ'י,  פליצ'ה  בשם  איטלקי  חוקר  הוא  זו 

הבלטי.12
 ,Getica שבחיבורו  מי  יורדנס,  הטווטוני  ההיסטוריון  על  היתר  בין  מסתמך  וינצ'י 
 ,De origine actibusque Getarum ועלילותיהם,  הגותים  קרי:  הגטים,  למוצא  המוקדש 
יורדנס  הטרויאני.  לאפוס  הגותים  בין  הקשר  את  קובע   ,551 משנת  המלא  בשמו 
הגותים  פיו  על  להפך,  אלא  האכאים,  או  הטרויאנים  מן  הגותים  מוצא  כי  טוען  אינו 
לפנה"ס.  הראשון  האלף  של  השנייה  המחצית  מן  כבר  אירופה  בצפון  כשבטים  קיימים 
הגותים  של  מעורבותם  על  מספר  בינתיים,  שאבדו  מקורות  המצטט  ההיסטוריון, 
בתו  את  נשא  מגיבוריהם  אחד  כי  הגטים;  הם  הגותים  כי  וטוען  טרויה,  במלחמת 
מן  לנו  המוכר  תור,  היה  הגיבור  של  שמו  כי  ואוליסס;  באכילס  ונלחם  פריאמוס  של 

הלאה.13 וכן  הנורדית;  המיתולוגיה 
בסוגיה  נוגעים  טיעוניו  עיקר  אך  יורדנס,  של  הבסיסי  בטיעונו  אמנם  נאחז  וינצ'י 
ובעיקר  באיליאדה,  המתוארים  הגיאוגרפיים  התיאורים  לפיה  במחקר,  היטיב  הידועה 
לוקים  התיכון,  הים  במרחבי  אודיסאוס  של  מסעו  את  רב  בפירוט  המתארת  באודיסאה 
הומרוס  קבע  מדוע  שתהה  לעיל,  הנזכר  סטראבו  עוד  זה  היה  גיאוגרפי.  דיוק  בהעדר 

 Mark Amaru Pinkham Guardians Of The Holy Grail: The Knights .Templar, Adventures Unlimited Press, ראו:   11
.2004

.Felice Vinci, Omero nel Baltico. Fratelli Palombi, Roma 1995 :ראו  12
.<http://www.romansonline.com/Src_Frame.asp?DocID=Gth_Goth_01> :לחיבורו המלא של יורדנס, ראו  13
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צמוד  שהאי  שעה  מאלכסנדריה  הפלגה  יום  של  במרחק  פארוס  האי  של  מיקומו  את 
לחוף. 

מפתיע,  שהדבר  ככל  אולם,  האגאי.  בים  התיירים  אי  מיקונוס,  את  מכירים  הכל 
שלו,  המגוונת  הציפורים  באוכלוסיית  הנודע  פארו  של  הארכיפלג  מאיי  אחד  של  שמו 
ונניח שאודיסאוס  Mykines. אם נקבל את דברי פלוטרכוס כלשונם,  אף שמו מיקינס – 

הפליג מאותה אוגיגיה האטלנטית 
משכיל  שאותה  לאיתקה,  מזרחה 
ונבקש  רב,  בפירוט  לתאר  הומרוס 
באודיסאה  התיאור  את  להשוות 
נמצא  בשטח,  הגיאוגרפי  למערך 
את  תואם  הומרוס  של  שתיאורו 
הים  בדרום  הדניים  האיים  מערך 
בתיאור  שוגה  הוא  בעוד  הבלטי 
איתקה  של  המסורתי  מקומה 
איתקה  הומרוס  פי  על  היוני.  בים 
בכיוון  השוכן  נמוך  מישור  היא 
האיים  בעוד  החמה,  לשקיעת 
הומרוס  מונה  (ביניהם  האחרים 
לה,  ממזרח  שוכנים  זקינטוס)  את 

החמה.14 זריחת  לכיוון 
הומרוס  של  תיאורו  אולם 
המציאות  את  בעליל  נוגד 

הגיאוגרפית.
ולא  הררי  אי  היא  איתקה 
מערבית  לא  השוכן  נמוך,  מישור 
וצפונית  לֶקָפלוניה  מזרחית  אם  כי 

לזקינטוס. 
איים  קבוצת  מוצא  וינצ'י 
העונים  הבלטי  הים  בדרום  דניים 
רב על תיאורו של הומרוס,  בדיוק 
 – טסינגה  המכונה  אי  ביניהם 

ראו: אודיסאה, ספר י"ג, 26-21.  14

כמצוין  נמוך",  "מישור  איננה  ההררית  איתקה 
מערבית  ולא  מזרחית  שוכנת  איתקה  באודיסאה; 

ולזקינטוס. לקפלוניה 
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כפי  הבלטית,  לאיתקה  דרומית־מערבית  שוכן  האי  לדעתו.  זקינטוס,  והוא   ,Tåsinge
הומרוס. אצל  המתוארת  הגיאוגרפית  המציאות  זאת  שמחייבת 

"אי",  פירושו  ביוונית  "נסוס"  הדני.  האי  זיילנד,  עם  וינצ'י  מזהה  פלופונס  את 
אי.  חצי  אם  כי  אי  איננו  שפלופונס  אלא  פלופס".  של  "האי  משמעותו:  ופלופונס 

שוכנת  באיליאדה  עצמה.  לטרויה  נוגעת  ביותר  המרתקת  שהסוגיה  ספק  אין  אולם 
הלספונט  את  מתאר  הומרוס  העתיק.  הלספונט  הוא  הדרדנלים,  מצר  לחופי  טרויה 
טרויה  עם  אחד  בקנה  עולה  התיאור  אין  כך,  אמנם  אם  גבולות".  חסר  ידיים  רחב  כ"ים 
של  רוחבו  אולם  הדרדנלים,  מצר  מחוף  הרחק  לא  שוכנת  אכן  זו  שלימאן.  היינריך  של 
המצר  את  חצה  המיתולוגי  ליאנדר  רק  לא  בלבד.  קילומטרים   6 עד   1.2 בין  נע  המיצר 
ב-1810. מכאן  צלח את המצר  ביירון  לורד  ֶהרֹו אהובתו, אלא שגם  אל  בדרכו  בשחייה 
בחיבורו  גרמטיקוס  סקסו  הגיאוגרפית.  המציאות  את  תואם  אינו  רחב"  "ים  שהתיאור 
הלספונטים  בשם  ידו  על  המכונה  ַעם  פעמים  וכמה  כמה  מזכיר  הדנים,  עלילות  הגדול, 
שזהו  הייתכן  הבלטי.  בים  סקסו  אצל  הממוקם  בהלספונט  השוכן   ,Hellespontians  –
מהלסינקי  נניח  הפיני,  המפרץ  מחופי  הים  תמונת  ואכן,  הומרוס?  של  ה"הלספונט" 
מוצאים  אנו  להלסינקי  מערבה  מזאת,  יתרה  גבולות.  ללא  רחב  ים  של  היא  דרומה, 
כך  באיליאדה.  מקביליהם  את  למצוא  ניתן  דמיון  שבמעט  יישוב  מקומות  של  שורה 
למשל שמות היישובים הפיניים דוגמת: Kiila ,Lyökki ,Karjaa ,Reso ,Askainen – דומים 
ליקיה,  קאריה,  רסוס,  אסקניה,  (בהתאמה):  הומרוס,  אצל  הנזכרים  למקומות  להפתיע 

קיליה... 
מקום  שוכן  במערב  טורקו  העיר  לבין  הלסינקי  בין  עצמה?  לטרויה  באשר  ומה 
איילה"  "חוף  מצוי  הבלטי,  הים  שפת  על  לטויה,  דרומה   .Toija  – טויה  בשם  יישוב 
של  ספינותיו  עגנו  שבו  לטרויה  מערבית  חוף   ,aigialòs  – איילוס  את  המזכיר   Aijala  –
מזה  יותר  הרבה  הומרוס  של  תיאורו  את  בפינלנד  השטח  תואם  זה  במקרה  גם  אכילס. 

שלימאן.  של  טרויה  בחורבות  למבקר  המוכר 
כך התיאור הגיאוגרפי וכך מזג האוויר. הערפל האפור והכבד היורד על שדה הקרב 
מנוגד  אך  הצפוני  האוויר  מזג  את  היטב  תואם  באיליאדה,  פעמים  וכמה  כמה  הנזכר 
לאוויר הצלול המוכר לנו באזור הים התיכון. בספר ט"ז באיליאדה מתואר הקרב הגדול 
הנמשך אצל הומרוס ברצף שני ימים ולילה אחד. אולם התיאור לפיו הלילה אינו קוטע 
התאורה  בתנאי  אפשרי  אך  התיכון,  המזרח  בתנאי  אפשרי  בלתי  הנו  הקרב  רצף  את 
ולבושם של אבירי  ציודם  ניתן להוסיף את תיאור  של הקיץ הסקנדינבי. לעובדות אלה 

בסקנדינביה.  הברונזה  מעידן  הארכיאולוגיים  הממצאים  את  התואם  האיליאדה 
הים  במזרח  גיאוגרפיים  אזורים  בתיאור  כשלים  של  ארוכה  שורה  שמנה  לאחר 

וטוען: וינצ'י  מסכם  לחופו,  השוכנות  ובארצות  הבלטי  בים  מצא  הוא  שאותם  התיכון 
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אם  כי  התיכון  בים  נתחוללו  לא  לאחריה  והאירועים  טרויה  מלחמת 
היתר  בין  היא  לכך  עדות  באו מצפון.  הבלטי. שבטי האכאים  הים  באזור 
וכן  ביוון,  המיקניים  בקברים  המצוי  הבלטי  הענבר  של  הגדולה  הכמות 

ג'ון  ע"ש  הספרייה  בניין  אודין. 
לוורי  אוסקר  לי  בוושינגטון.  אדמס 

.1939  (Lawrie)

מוזיאון  (פידיאס?).  יווני  מקור  של  רומי  העתק  אתנה. 
ברומא. הוותיקן 

אודין  המבצעית.  הקרבה  ועל  הלשונית  הזיקה  על  וינצ'י  מסמיך  לאתנה  אודין  בין  הקשר  את 
'אתנה'.  אל  הדרך  קצרה  מכאן  הגרמני.   Wotan  – מ'ווטאן'  זאת  'אותין',  גם  נקרא   Óðinn  –
ובדומה לאל הנורדי  והחוכמה,  בדומה לאודין־אותין, גם אתנה מחזיקה בתואר אלת המלחמה 

ובפיסול.  בציור  בתיאוריה  אוחזת  שהיא  בחנית  נודעת  היא 
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האופייני  קרב  וציוד  נשק  כלי  כגון  הארכיאולוגיים,  הממצאים  שפע 
של  בראשיתו  התחוללה  דרומה  האכאית  ההגירה  הסקנדינבי.  לאזור 
את  האפית,  שירתם  את  עמם  נטלו  הנורדים  המהגרים  השני.  האלף 
המיתולוגיה ואת הזיכרון הגיאוגרפי של מכורתם, העתיקו אותם לאזורי 
הונצחה  זו  מורשת  ההיסטורית.  מורשתם  על  שמרו  וכך  החדש,  משכנם 
בשירתו של הומרוס ובמיתולוגיה היוונית, וגרמה לאי־הבנה רבתי בחקר 

אלה.  ימינו  עד  הנמשכת  הבנה  אי  התיכון,  הים  אגן  של  ההיסטוריה 

האומנם?

�  � �



תרגום  שיקולי   – ופרוזודיה  סגנון  ו. 

המבחר
וקיזוז.  גריעה  צמצום,  למלאכת  מסוים  בשלב  הפכה  זה  בכרך  התרגום  על  העבודה 
הוולסונגה  את  היתר  בין  סאגות,  של  שורה  לכלול  היה  שאמור  שלם  מכרך  למשל  כך 
ואת   Hrólfs saga  – רולף  של  הסאגה  את  וכן  הניבלונגים,  שירת  עם  השוואתה  תוך 
לסנורי.  בפרוזה  האדה  מתוך  גילפי  תעתועי  אלא  נותר  לא  ביוולף,  עם  השוואתה 
של  הקטנות  האותיות  בהבנת  סיוע  בעיקרו:  מתודולוגי  היה  זו  יצירה  בבחירת  השיקול 

הפיוטית. האדה  בשירות  המיתולוגי  המרכיב 
מן  הוא  הפיוטיות,  בסגולותיה  המפתיעה  הסקאלדים,  שירת  של  המקיף  המכלול 
על  ומתייצבת  האפי  ההיבט  מן  החורגת  המערבית  בשירה  ביותר  המוקדמת  היצירות 
זו, המקדימה למרבה ההפתעה את הסטיל־נובו האיטלקי  הפן האישי. תופעה מרתקת 
זמן  פרק  באותו  הנכתבת  הפרובנסלית  הטרובדורים  לשירת  מסוימת  במידה  ודומה 

בלבד.  שירים  ארבעה  ובהם  עמודים  לעשרים  להצטמצם  נאלצה  לערך, 
במלואה,  להופיע  הייתה  אמורה  ונספחיו,  רגיוס  קודקס  בסיס  על  הפיוטית,  האדה 
במכלול  הצמצום  של  פגיעתו  זה  במקרה  ממנה.  אף  לגרוע  נאלצתי  מקום  מהעדר  אולם 
בתרגום.  מופיע  כולו  האופוס  מן  שליש  משני  יותר  א.  טעמים:  משני  וזאת  משנית,  היא 
כמה  וכן  הרבה,  מוסיפים  שאינם  קצרים  פרוזה  פרקי  שני  כלולים  שהושמטו  ביצירות  ב. 
בשלם.  פוגעת  בהכרח  אינה  היא  אף  והשמטתן  הזמן  יד  תחת  שרדו  שלא  שירה  מקטעי 
על נספחיה, עם נציגּות  הנה כי כן, עיקרו של כרך זה הוא מבחר מן האדה הפיוטית 
גילפי  תעתועי  וכן  הרונים  משירת  דוגמאות  מעט  הסקאלדים,  שירת  של  מצומצמת 

לסנורי.  בפרוזה  האדה  את  הפותח  הפרק   –

הסגנון
האדה הפיוטית,  נוסחים בשירת  לציין שלושה  ניתן  יתר,  כללית, מבלי להיכנס לפירוט 
לכל  קצרות  שורות  שמונה  הוא  השיר  בתי  לגבי  הקובע  הכלל  שיר.  לבתי  המחולקת 
שורות  קרי:  הזמן,  פגעי  בשל  אם  הכלל,  מן  היוצאים  בו  שרבים  כלל  זהו  אולם  בית. 
כל  המאוחר.  המעתיק  אולי  או  העלום  המחבר  רשלנות  של  מסיבות  ואם  מחוקות, 

[99]
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נוסחים,  בשלושה  כאמור  מופיע  זה  כלל  באמצעה.  דמימה  עם  לשניים,  נחלקת  שורה 
העתיק'.1  'הנוסח   .3 השיר'.  'מידת   .2 הדיבור'.  'מידת   .1 והם: 

את  לשחרר  מבקש  הוא,  כן  כשמו  זה,  נוסח  הדיבור'.  'מידת   –  Malahattr  .1
השורות  הדיבור.  שטף  את  לחרוז  ולהעניק  והקשוח  הקצר  המשקל  מן  השורה 
רוב  פי  על  כולל  השלם  המשפט  אולם  הברות,  שש  בנות  כלל  בדרך  קצרות,  הן 
כך  נהגתי   – שמונה  על  שורות  ארבע  בני  בתים  שהעדפתי  מכאן  שורות.  שתי 
לנפח  עוד  נוסף  היה  כן,  אלמלא  הבאים.  הנוסחים  שני  של  המקרים  ברוב  גם 
מודרניים,  תרגומים  של  בדרכם  זה  בנושא  הלכתי  כך.  גם  כרס  עב  שהוא  הספר 

אחרות.  לשפות  אם  ובין  לאנגלית  אם  בין 
ִריְנַלְנִדית  ָלָדה ַהּגְ מבין השירות הכתובות ב'מידת הדיבור', הנודעת ביותר היא ַהּבָ  

.Atlamol En Grönlenzku  – ַאְטִלי  ל  ׁשֶ
במקור.  הראשון  הבית  להלן   

1.                                .1  
Frétt hefir öld óvu, יַצד  ּכֵ ר  ֻסּפַ ַרּבֹות   
þá er endr of gerðu ָעָבר  יֵמי  ּבִ ָבִרים  ּגְ  
seggir samkundu, ְוָדנּו,  יְנג  ּתִ ּבַ בּו  ָיׁשְ  
sú var nýt fæstum, ְוא.  ָ ַלּשׁ ְבֵריֶהם  ּדִ ַאְך   
æxtu einmæli, ֶתר  ּסֵ ּבַ ְקנּוְניֹות  ַעל   
yggr var þeim síðan ֵבד,  ּכָ ְמִחיר  מּו  ּלְ ׁשִ  
ok it sama sonum Gjúka, ָהָיה  ָבר  ַהּדָ ְך  ּכָ  
er váru sannráðnir. יּוִקי.  ּגְ ל  ׁשֶ ָניו  ּבָ ֵני  ׁשְ ִעם   

של  שווה  בלתי  חלוקה  הוא  זה  נוסח  של  עיקרו  השיר'.  'מידת   –  Ljothahattr  .2
שורות הבית, כאשר השורות הראשונה והשלישית ארוכות יותר משתי השורות 
הבית  כך למשל   .Hávamál  – ַהְמרֹוָמם  ֵלי  ִמׁשְ הנוסח של  זהו  היתר  בין  האחרות. 

בשיר: החמישי 

.5
עֹות. ּסָ ּמַ ּבַ ָהִאיׁש  ָצִריְך  טֹוב  ֶכל  ְלׂשֵ

נֹוַח, ִית  ּבַ ּבַ ִלְכִסיל 

.Jeff Opland, Anglo-Saxon Oral Poetry, New Haven & London: Yale University Press, 1980 :להרחבה בנושא ראו  1
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ּנּו ִמּמֶ ֲחָכִמים  ֶקֶרב  ּבְ ְבּתֹו  ׁשִ ּבְ ַאְך 
ְלַלַעג.  ַהּבּור  ִיְהֶיה 

באדה.  המשקל  של  הבסיסית  הצורה  זוהי  העתיק'.  'הנוסח   –  Fornyrthislag  .3
הפן  על  מושם  רב  דגש  באמצע.  דמימה  עם  הברות  שמונה  בנות  השורות 
המילים  חמש  מתוך  ארבע  הפותחת   V הראשונה  האות  את  וראו  האליטרטיבי, 

 .(1 בית  תרים,  (שירת  הפתיחה  בשורת 

VreiÞr vas VingÞórr, | es vaknaÞi 
ok síns hamars | of saknaÞi;
skegg nam hrista, | skor nam dýja,

réÞ JarÞar burr | umb at Þreifask.

הבא:  הנוסח  את  לנו  תעניק  בעברית  המקורי  המשקל  על  שמירה   

וָזעם תֹור   / וינג  אז  הקיץ 
קורנסו את   / מצא  לא  כי 
סומר שערו   / זקנו  ניער 

חיפש.  נשקו   / יֹורד  בן  ישב 

מילות   22 (14 מתוך  הניכר  בחלקה  חד־הברתית  האיסלנדי, שפה  הקיצור  אולם   
בתוכן  שיפגע  סופו  בעברית)  מילים  חמש  לעומת  חד־הברתיות,  הן  הבית 
במשקל  ותרגמתי  המקור,  שפת  של  המשקל  על  אפוא  שמרתי  לא  המתורגם. 
חסרונו  על  הלשון  רהיטות  תפצה  שכך  בתקווה  זאת  היעד.  שפת  את  המשרת 

אפוא: תהיה  התוצאה  המקורי.  המשקל  של 

ּוָמָצא ֵהִקיץ  ׁשֶ יָון  ּכֵ ִויְנְגתֹור  ָזַעם 
יר, ּבִ ַהּכַ קּוְרָנסֹו  ִעּמֹו  ֵאיֶנּנּו  י  ּכִ

ָערֹו,  ׂשְ ּוָפַרע  ְזָקנֹו  ֶאת  ִטְלֵטל  הּוא 
ֻמְטָרד.2 ִויְנְגתֹור  י  ִכּ ָהָאֶרץ  ֵני  ּבְ ָיְדעּו 

הערות   – לניכור  ביות  בין  מאמרי:  את  ראו  בתרגום,  המקור  שפת  על  היעד  שפת  משקל  העדפת  בנושא  להרחבה   2
לאסתטיקה של תרגום שירה. שבעה שערי שירה, הוצאת תמוז, 2005, כרך ב' עמ' 467.
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שפת המקור 
עלה  לא  המודרנית,  האיסלנדית  קרי:  המקור,  מן  לתרגם  אלו  שורות  כותב  של  ניסיונו 
של  לזה  דומה  מסלול  עברה  לא  הגרמניות,  השפות  עם  הנמנית  האיסלנדית,  יפה. 
הבכירה  אחותה  הגרמנית,  והדנית.  השבדית  הנורווגית,  אחיותיה:  של  או  האם  שפת 
 ,Hochdeutsch  – הגבוהה  המודרנית,  הגרמנית  בין  דרמטי  שינוי  יודעת  האיסלנדית,  של 
החליפה  אשר   ,Mittelhochdeutsch  – התיכונה  הגרמנית  את  ה-16  במאה  שהחליפה 
שירת הניבלונגים הכתובה בגרמנית תיכונה  במאה 11 את ה-Althochdeutsch. כך למשל 
קשה ביותר לקריאה והבנה למי שאינו מומחה בתחום, ועל כן תרגמתי יצירה זו לא מן 
המקור המדיאבלי כי אם מן הגרמנית הגבוהה על פי גרסתו הנודעת (והאולטימטיבית) 

ה-19. המאה  מראשית  זימרוק  קרל  של 
השפה  בין  יחסית  הרבה  הִקרבה  הוא  זה  בנושא  האיסלנדי  המקרה  של  ייחודו 
שינויים  של  הדרך  כברת  את  כאמור  עברה  לא  איסלנד  זה  במובן  לעתיקה.  המודרנית 
בשפתה  בקיא  שאינו  ומי  האחרות,  הסקנדינביות  אחיותיה  דוגמת  לכת  מרחיקי 
השפות  בין  הרבה  הִקרבה  זאת,  עם  ולתרגם.  ולהבין  לקרוא  יתקשה  המודרנית 
בשבדית,  האיסלנדיות  והאדות  הסאגות  נוסחי  של  שנים  רב  רצף  חוללה  הסקנדינביות 
לזה  זה  הקרובים  בדיאלקטים  למעשה  מדובר  שכן  תרגום,  ולא  'נוסח'  ודנית.  נורווגית 
האיסלנדית  בסאגה  רואים  והדנים  הנורווגים  שלפחות  כך  כדי  עד  והיסטורית,  לשונית 

עצמם.  האיסלנדים  מן  פחות  לא  משלהם  תרבותית  מורשת 
הנה כי כן, אף כי המקור האיסלנדי היה מונח לנגד עיני במהלך העבודה, עיקרו של 
הפיוטית  לאדה  גרסתו  הוא  התרגום  בסיס  כאשר  האחיות,  השפות  מן  נעשה  התרגום 

השבדי.3 בראטה  אריק  של 
לנורווגית מאת   4;(Hansen) הנסן  אֹוָלף  לדנית מאת  נערכה עם התרגומים  ההשוואה 

זימרוק.6 קרל  מאת  ולגרמנית   5;(Mortensson-Egnund) אגנונד  מורטנסון 
התרגומים של  ארבעת  להלן  הגרמניות,  במשפחת השפות  והמצוי  המעוניין  לקורא 

האיסלנדי: למקור  בהשוואה   ,Völuspá  – ָהאֹוב  ֲעַלת  ּבַ ְנבּוַאת  את  הפותח  הבית 

.Eddan, De nordiska guda- och hjältesångerna. Översättning från isländskan av Erik Brate, 1923  3
.Den ældre Edda, oversat af Olaf Hansen, 1911  4

.EDDA-KVÆDE, På nynorsk ved Ivar Mortensson-Egnund, 1928, <http://www.heimskringla.no/norsk/edda/>  5
.Die Edda – Simrock Übersetzung, <http://www.thomasnesges.de/edda/woeluspa.html>  6
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איסלנדיתדניתנורווגיתשבדיתגרמנית
1. Allen Edlen 

gebiet ich 
Andacht,

Hohen und 
Niedern von 
Heimdalls 
Geschlecht;

Ich will 
Walvaters 
Wirken 
künden,Die 
ältesten Sagen, 
der ich mich 
entsinne. 

1. »Hören mig 
alla 

heliga släkten, 
större och smärre 
söner av 

Heimdall; 
du vill ju, 

Valfader, 
att väl jag täljer 
forntida sägner, 
de första, jag 

minnes. 

1. Um ljod bed 
eg alle 

helga lydar, 
store og småe 
søner åt 

Heimdall. 
Det vil du, 

Valfader, 
at vel eg fortel 
frå fyrndeheim 
det som fyrst eg 

minnest. 

1. Hør mig, alle 
hellige Slægter, 
Sønner af 

Heimdal, 
høje, lave! 
Valfader vil, 
I af Vølven skal 

høre 
Folkenes 

Fjærnsagn, 
de første, hun 

ved.

1. Hljóðs bið 
ek allar 
helgar 
kindir, meiri 
ok minni 

mögu 
Heimdallar; 
viltu at ek, 
Valföðr, 

vel fyr telja 
forn spjöll fira, 
þau er fremst of 

man.

הנוסח השבדי של בראטה לצד התרגום העברי, אולם  בכוונתי להביא את  הייה  תחילה 
נאלצתי לבטל מרכיב  אין מנוס מלצמצם את המלאכה לכרך אחד בלבד,  כי  משהתברר 
עמודים.  מ-550  למעלה  כך  גם  המחזיק  הנוכחי,  להיקפו  מעבר  הכרך  יתפח  לבל  זה, 
של  מגרסתו  תרגום  שיקולי  של  בלבד  מייצג  מדגם  ולו  לקורא  להגיש  ברצוני  זאת  עם 
נופך  של  (במשורה)  בתוספת  היצירה  של  הפתיחה  בתי  חמשת  להלן  בראטה.  אריק 

פיוטי:

ִלְדָבִרי,  יתּו  ַהְסּכִ  .1
ַהּקֶֹדׁש,  ַזע  ּגֶ ֵני  ּבְ

ָהָאב,  ַהְיְמָדל  ֵני  ּבְ
ים, ְקַטּנִ ִעם  דֹוִלים  ּגְ

אֹוִדין  ָעַלי  ה  ִצּוָ
ר ּוְלַסּפֵ ָלקּום 

ֵמָעָבר  ֲעִלילֹות 
ֵהיֵטב.  ִלי  כּור  ַהּזָ

ְנִפיִלים  ֶאְזּכֹר  עֹוד   .2
ֶהָעָבר, ִמיֵמי 

ֶלֶחם  ת  ּפַ ִלי  ְרסּו  ּפָ ֵהם 

1. Hören mig alla 

heliga släkten, 

större och smärre 

söner av Heimdall; 

du vill ju, Valfader, 

att väl jag täljer 

forntida sägner, 

de första, jag minnes. 

2. Jättar, i urtid 

alstrade, minns jag, 

som mig fordom 
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ִמים ַהּיָ ָבר  ּכְ ׁשֶ ּבְ
עֹוָלמֹות ָעה  ְוִתׁשְ
ֶרּנּו,  ֶאְזּכְ ְוִאיָלן, 
יו ָרׁשָ ׁשָ ים  ֲעֻמּקִ

ַחת.  ִמּתַ ְרַקע  ּקַ ּבַ

ֶדם, ִמּקֶ ֶזה  ָהָיה   .3
ִאיִמיר, ל  ׁשֶ יו  ַחּיָ ּבְ

ִריַאת  ּבְ ֶטֶרם  ּבְ עֹוד 
ָוָאֶרץ, ַמִים  ׁשָ

ָים  י  ּלֵ ּגַ ָהיּו  לֹא 
חֹול,  ְולֹא  ְמלּוִחים 
ָיֹרק, ל  ׁשֶ ִסיָמן  לֹא 
ָוַאִין.  ֶאֶפס  ִאם  י  ּכִ

ּבּור,  ֵני  ּבְ ָקמּו  ֲאַזי   .4
ֵהִרימּו, ָהָאֶרץ  ֶאת 

ִמיְדַגְרד,  ֶאת  ֵהם  ּכֹוְננּו 
ֱאנֹוׁש. ֵני  ּבְ ן  ּכַ ִמׁשְ

רֹום  ִמּדָ ה  ַהַחּמָ
ֵהִאיָרה ָהָאֶרץ  ֶאת 

ה  ֵרׁשָ ַהּכְ ּוְפִרי 
דֹוֶתיָה.  ׂשְ ּבִ ִלְבֵלב 

רֹום,  ִמּדָ ה  ַהַחּמָ  .5
ַהר, ַהּסַ ל  ׁשֶ ֲאחֹותֹו 

ָחה  ּלְ ׁשִ ָיֶדיָה  ֶאת 
רֹום, ֵמי  ׁשְ ֲעֶטֶרת  ֶאל 

ֲעַדִין  יֹוַדַעת  לֹא 
ָנּה, ּכָ ִמׁשְ ְיִהי  ֵאי 
ַהר  ַהּסַ יֹוֵדַע  לֹא 
נֹו, ּכָ ִמׁשְ ְיִהי  ֵאי 

ֵליל  ּכֹוְכֵבי  יֹוְדִעים  לֹא 
ָנם. ּכָ ִמׁשְ ִיְהֶיה  ֵאי 

fostrat hava; 

nio världar jag minns, 

och vad som var i de nio, 

måttgivande trädet 

under mullen djupt. 

3. I åldrarnas morgon, 

då Ymer levde, 

var ej sand, ej sjö, 

ej svala vågor; 

jorden fanns icke, 

ej upptill himlen; 

ett gapande svalg fanns 

men gräs fanns ingenstädes. 

4. Innan Burs söner lyfte 

landen i höjden, 

de som mångberömd 

Midgård skapade. 

Solen strålade 

från söder på stenar, 

och gröna örter 

grodde i marken.

5. Solen kom från söder 

i sällskap med månen 

på höger hand 

över himlaranden. 

Solen ej visste, 

var salar hon hade, 

månen ej visste, 

vad makt han hade, 

stjärnorna ej visste, 

var de skimra skulle. 
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המשקל 
בנות  שורות  על  שומר  בשפתו,  גם  המובנה  המקורי  במשקל  המתרגם  בראטה,  אריק 
אך  המקרים,  (ברוב  מוטעמת  בלתי  סופית  והברה  הדגשים  שני  עם  הברות  חמש־שש 
במאמץ־מה,  לתרגום  אמנם  ניתן  העברי,  בהקשרו  "מלעילי"  זה,  מבנה  בכולם).  לא 
המלעיל  על  ובפועל השמירה  המתרגם,  על  בעיקרה, מקשה  המלרעית  העברית,  אולם 
שירה,  בתרגומי  אותי  המנחה  העיקרון  פי  על  אפוא  הלכתי  דבר.  מוסיפה  אינה  ממילא 
זה  במקרה  המקור.  שפת  חשבון  על  היעד  שפת  את  המשרתת  בפרוזודיה  ובחרתי 

הדגשים. ושני  הברות  שש   –

Kenning – ההשאלה

כלי  שהוא  האיסלנדי,  הֶקנינג  של  חלקי  תרגום  אך  היא  מטפורה  של  במובן  ההשאלה 
ַמעבר  של  במובן  המטפורה,  הסקאלדים.  שירת  את  בעיקר  המאפיין  מובהק  פרוזודי 
המחוללות  המילים  בין  לוגי  בהקשר  המקרים  ברוב  מותנית  לאחר,  אחד  סמנטי  משדה 
שדה  אל  מעבר  וכו'.  גדר"  פורץ  אחד,  פה  פינה,  אבן  עשן,  "אוד  כך  ההשאלה.  את 
או  האומר  מן  דורש  איוב",  "בשורת  דוגמת  הגיוני,  בהקשר  מותנה  שאינו  סמנטי 

המקרא.  בערכי  בסיסית  התמצאות  השומע 
של  לכת  מרחיקת  בהקצנה  הוא  העתיקה  הנורדית  בשירה  ההשאלה  של  ייחודה 
הגמורה.  החלפתו  אם  כי  עצם,  שם  של  תיאור  לא  לנו.  המוכרים  ההשאלה  מרכיבי 
יהיה  בשפתו  הים  "עיניים";  תחת  המצח"  "ירחי  האיסלנדי  הפייטן  יכתוב  למשל  כך 

הלאה.  וכן  הלווייתן";  ל"נתיב 
להבחין  לחוש,  לדעת,  קרי:   ,kenna הפועל  הוא   kenning של  המקורית  המשמעות 
המקורי  לביטוי  להעניק  באה  ההשאלה   .(can אנגלית:   ,kennen והולנדית:  (גרמנית 
ברוב  מתבסס  האיסלנדי  הקנינג  לעתים.  לכת  מרחיקת   – פרשנות  עם  יחד  פיוטי  נופך 
המקרים על שם עצם פשוט ובהיר בתוספת השָאלה האמורה להעניק לו משמעות. כך 
שאין  הנתיב  כך  במצח;  מיקומם  לאחר  למשמעות  זוכים  לעיל  הנזכרים  הירחים  אותם 
לו את המשמעות  לווייתן מעניקה  וחצי דבר אולם התוספת  בינו לבין מרחבי הים דבר 

ל'ספינה'.  גלים'  'סוסי  ההשאלה  תהיה  וכך  האוקיאנית; 
דוגמת  מטפורית,  או  לשונית  זיקה  כל  נעדר  הדימוי  כאשר  יותר  מורכבת  ההשאלה 
המיתולוגיה  ברזי  הקורא  של  בהתמצאותו  מותנה  כולו  וכל  לעיל,  שהובאו  ההשאלות 
הנפילים'  'קוטל  בביטוי:  למשל  כך  התקופה.  של  החומר  בתרבות  או  הנורדית  והשירה 
אלי  אויבי  הנפילים,  במחנה  פעם  מדי  עורך  שהוא  בהרג  הנודע  תור  לאל  הכוונה 
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הוא  הנפיל,  אגיר  של  במעמדו  שמקורה  הים,  לגלי  השאלה   – ֵאגיר'  'בנות  אסגרד; 
המחלק  רם  לשוע  הכוונה  הצמידים'  'מעניק  בהשאלה  הימים.  שליט  הנורדי,  הפוסידון 
הדימוי  וכיו"ב.  כבוד  אורחי  אביריו,  נאמני  קרבות,  לגיבורי  זהב  או  מכסף  זרוע  צמידי 
מקור השירה, עמ' 475)  'דמו של קבאסיר' הוא השאלה ל'שירה' (ראו בנידון הפרק על 
מגולגולתו  בראשית  בימי  נברא  זה  שכן  לרקיע,  הכוונה  אימיר"  "גולגולת  ובהשאלה 

הנפיל.  אימיר  של 
לקנינג אין בהכרח פרשנות ערכית. אמנם ההשאלה 'אסון היער' באה לציין שריפה, 
ומכאן השלילה ב'אסון', אך גם הקנינג 'שמש הבתים' (sól húsanna), המעלה על הדעת 

שריפה.7 פירושו  הצפון,  בארצות  למדי  חיובי  מושג   – בהיר  קיץ  יום 

ההשאלה בשמות
השמות  מאגר  הוא  האדה,  בשירות  להתמודד  המתרגם  על  שעמם  האתגרים  אחד 
משמעות,  נושאים  לרוב  השמות  ארוכות.  שורות  של  ברצף  לעתים  המופיע  הגדול, 
אמהות,  גמדים,  של  רשימה  זו  אם  היא  ואחת  והיתולית.  משעשעת  הניכר  בחלקם 
אולם מרכיב  אופי משעשע,  נושא כאמור  רצף המשמעויות במקור  או טרולים.  עבדים 

במקור.  כלשונם  יבואו  השמות  אם  כליל  יאבד  זה 
הזוג  צאצאי  עשרים  של  שמית  רשימה  מונה   ,13-12 בתים  ריג,  שירת  למשל  כך 

ובנות. בנים  אשתו,  ְוֶאָדה  ַאי 

הבנים: שמות 
ְזבּוב־סּוִסים, ַצֲעָקן,  ְוַגס־רּוַח,  ָקר  ִאיׁש־ּבָ

יֶלֶגׁש, ַעל־ּפִ ּבַ ֵמן,  ְוׁשָ ַמְצִחין 
ּוְגַדל־ֶרֶגל,  ה  ְרּפֶ וּנִ ּבּול־ֵעץ  ם  ּגַ

ְוָאֹפר....  פּוף  ּכָ
---------------

ְוגּוָצה, קֹוַרת־ֵעץ  ֶהֱעִמידּו:  נֹות  ּבָ ם  ּגַ
חּוַסת־ַאף ּפְ ֲעַבת־ֶטֶלף, 

הדוגמאות להשאלות המובאות בפרק זה הן מתוך חיבורו של סנורי סטורלוסון: Háttatal. החיבור הטוב ביותר בנושא   7
 .Meissner, Rudolph Die Kenningar der Skalden, Leipzig 1921 :הוא עדיין מחקרו של רודולף מייסנר משנת 1921. ראו
<http://www.dur.ac.uk/medieval. :מאמר נגיש ורב ערך מאת איליה סברדלוב (אוניברסיטת מוסקבה) ימצא הקורא באתר

.www/sagaconf/sverdlov.htm>
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ּוְבלּוָיה, ִזיז־ַאּלֹון  ְפָחה,  ְוׁשִ ִנית  ַרֲעׁשָ
ָלּה. ָקְראּו  ֶרֶגל־עֶֹקם  ְזקּוִנים,  ת  ּבַ ּוְלַבּסֹוף 

--------------

השאלות – מדגם מייצג 
המטפוריתהפירושההשאלה המשמעות 

הנץ זרועהר  זרועו מרפק,  על  ונוחת  ממעופו  החוזר  הנץ 
הצייד. של 

זיעת   / הקטל  טל 
הקרב

בקרב הנשפך  דם 

כידונים הקרבשאון  המולת 

טבעות לב שובר  רחב  שליט 
ומיטיב

טבעות  או  טבעת  שובר)  (או  מסיר 
הכרה  לאות  אותם  ומוסר  מזרועו 

לאביריו. 

עורבים הרובצים קציר  קרב  חללי 
בשדה

'ארוחת  היא  בנושא  נוספת  השאלה 
'מאכל  הפרס',  של  'מזונו  העיט', 

נשר'.

המצח עינייםירחי 

החרב בקרבתרדמת  מוות 

הנחש עושרמרבץ  המיתולוגיה זהב,  מן  לקוח  הדימוי 
הדרקון)  (או  הנחש  של  הגרמנית 

זהב. של  ערימה  על  הרובץ 

ְפֵרָיה קנייןדמעות  עושר,  על זהב,  המיתולוגי  הסיפור  מן  לקוח 
של  העדרו  על  הבוכה  האלה  ְפֵרָיה 
על  הזולגות  הדמעות  בעלה.  אוד 

זהב. לנטיפי  הפכו  לחיה 

הגרדום אודיןאדון  של  משמותיו 
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המטפוריתהפירושההשאלה המשמעות 

תלוי אודיןאל  של  שנותר משמותיו  אודין  על  לסיפור  הכוונה 
תשעה  חרבו  על  ומשופד  תלוי 

בציפייה  האיגדרסיל,  עץ  על  ימים 
שמתחתיו. החוכמה  מבאר  ללגום 

גרימניר הוא שירהשפתי  השירה,  אל  היתר  בין  גרימניר, 
אודין. של  משמותיו 

הלווייתן היםנתיב  מרחבי 

ֵאגיר היםבנות  בנות גלי  תשע  היו  הים,  שליט  לאגיר, 
לבן. קצף  גלימות  לבושות 

היער ביעראסון  שריפה 

אימיר של  רקיעגולגולתו  בראשית שמים,  מימי  הנפיל  הוא  אימיר 
היקום  את  התקינו  שמגופו 

הרקיע.  את  ומגולגולתו 

הצווחות בחורףקדרת  שמים 

נחשים או זהבמרבץ  הדרקון  שומר  המסורת  פי  על 
זהב. אוצרות  על  הנחש 

עליו  לוותר  או  כלשונו  הקנינג  את  לתרגם  אפשרויות:  שתי  עומדות  המתרגם  בפני 
'ירחי מצח',  כליל ולעשות שימוש במקור שהיה השראה להשאלה. כך, במקום לתרגם 
הלווייתן'.  'נתיב  במקום  ו'ים'  גלים'  'סוסי  תחת  'ספינות'  'עיניים'.  בפשטות  לכתוב 
כליל  הזר  חידה  כתב  הוא  הכתוב  שבלעדיהן  רבות  בהערות  צורך  יהיה  הראשון  במקרה 
מיוחד  פיוטי  סגנון  רב חשיבות המאפיין  סגולי  ערך  יאבד  לקורא המצוי. במקרה השני 

זה. 
כמות  רב  מכלול  של  מייצג  מדגם  אלא  איננו  הסקאלדים  שירת  על  שהפרק  מאחר 
במינון  נהגתי  האדה  שירות  של  בתרגום  הראשונה.  בחלופה  רוב  פי  על  בחרתי  זה, 
העלום  המחבר  שנותן  וכינויים  בשמות  בעיקר  בולט  הדבר  הצרכים.  את  המשרת 
כוונתם בחלק מן המקרים היא ההיבט ההומוריסטי.  לרשימה ארוכה של דמויות, אשר 
כפי  השמות  את  והבאתי  בקנינג,  צורך  עוד  ראיתי  לא  התארכה  הרשימה  כאשר  אולם 

במקור.  שהם 
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תעתיק השמות 
(משפות  אחרת  ממשפחה  בלשון  מדובר  אם  ובעיקר  לשפה,  משפה  שמות  תעתיק 
בלבד  זו  לא  יומין.  עתיק  לעתים)  (משעשע  קושי  הוא  משל),  לשם  לאנגלית,  סלביות 
זה אלא שעובדת היותה שפה שמית מעמידה בפני  יוצאת דופן בעניין  שהעברית אינה 
 Þ-ל האנגלית  המקבילה  למשל  כך  האירופיות.  השפות  של  מזה  קשה  אתגר  התעתיק 
האיסלנדי יכולה בהחלט להיות "th", שכן די בהערה לפיה הכוונה לצליל "with" בניגוד 
מותרות  הצער  למרבה   .Óðinn של  שמו  את  נכונה  יבטא  שהקורא  מנת  על   ,"wit"-ל

הקודש.  שפת  את  לקורא  שמורים  אינם  אלה 
כיוון שכך, הרחקתי מעט לכת בנידון כאשר ויתרתי על דקויות פונטיות של תנועה 
עברי  לצליל  תנועות  של  קבוצה  ואיחדתי  יותר),  נוח  בעיצורים  (המצב  אחרת  או  זו 
אחד. הקורא גרמנית, קל וחומר השומע אחת מן השפות הסקנדינביות, יזדעזע בוודאי 
אולם  "ִאי".  אחד:  בודד  לצליל  בעברית  איחדתי   y, ÿ,  i, î התנועות   4 את  כי  לראות 
על  המקשה  יותר,  מדויק  פונטי  תעתיק  של  ניסיון  נעשה  בהם  מקרים  בכמה  עיון 
והעיצורים  התנועות  תעתיק  להלן  פשוטה.  בדרך  ללכת  שעדיף  אותי  שכנע  הקריאה, 

שלפנינו.  בתרגום  שימוש  לעשות  בחרתי  בהם 

תנועות
ַא ָא   –  a â

ּו  –  Û
ֶאי ֵאי   –  ei
ֶא ֵא   –  æ  e

ִאי  –  ê
ִאי  –  Y, ÿ  i î

אֹו  –  ö o ô

עיצורים
ג  –  G
י  –  J
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שהיה   Auðólfr דוגמת:  עיצורים,  שני  בין  או  עיצור  אחרי   r האות  את  השמטתי   –  r
שורשית,  היא  האות  כן  אם  אלא  'אדולף').  של  העתיק  (המקור  לאודולף  זה  באופן 
 ,Auðólfr-ב השינוי  את   .Balder  – כבלדר  העניין  לצורך  המופיע   Baldr של  במקרה  כמו 
בשבדית   ,Øthulf הוא  עתיקה  בדנית  הכיתוב  קדם.  בימי  עוד  עצמם  הסקנדינבים  חוללו 
 Odulf, Odulfi, Oudulf, Audulf, Hodulfi, הן:  השם  של  אחרות  צורות  הלאה.  וכן   Ødholf

הושמטה.  המקורית   r-ה המקרים  בכל   .Hautolf, Autolf, Audulfus, Oudulfus

תנועה. לפני  או  אחרי  נשארת   r-ה
 .Þórr  – תור  האל  של  בשמו  כמו  ת   –  Þ

לד'. כתבתי  ת'  בין  אי שם  פונטי המצוי  Óðinn. צליל  בכיר האלים  Ð – כמו בשמו של 
כ"אותין"  לא  רוב  פי  על  מוכר  הנורדי   Óðinn-ש העובדה  לאור  בעיקר  זאת  בלבד,  בד' 
כן  כשמו  נותר   ,Votan  – הוא  הטווטוני,  אודין  כי  (אם   .(Odin) כ"אודין"  אם  כי   (Othin)

"ווטאן".)  הוא: 
של  אמו  זיגמונד,  אשת   Hiordis למשל  כך  עיצור.  לפני  האות  את  השמטתי   –  H

וכו'. ל'ַילָמר'  היה  השבדי,  הגיבור   ,Hjalmar יֹורדיס.  היא  סיגורד, 

�  � �





המחצית  בפרוזה.  האדה  של  הראשון  הפרק  גילפי,  תעתועי  את  הפותח  השער  איור: 
איסלנד.  רייקיאוויק,   ,(Árni Magnússon) מגנוסון  ארני  מכון  אוסף  ה-18.  המאה  של  השנייה 
רמז  ימין,  עין  שתומי  שלושתם  תרידי.  ינהאר,  האר,  עולה:  סדר  לפי  מולו  גילפי,  המלך  מימין 

במסווה.  לאודין 
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Gylfaginning  – גילפי  תעתועי 

מבראשית  בפסוק  כך  הארץ..."  ואת  השמים  את  אלוהים  ברא  "בראשית 
האחרונים  היו  וחוה  שאדם  נכתב  בהמשך  בפרוזה.  לאדה  המבוא  פותח 
נחלקו  הארץ,  את  ומילאו  ורבו  פרו  אשר  חלציהם  יוצאי  אלוה.  ברואי  בין 
במהרה לשניים: אלה הטובים המאמינים בטוב, ומנגד מפירי הצדק האלוהי, 
אלפי  שלושת  בן  מבוא  מקדים  היצירה  את  בצע.  ותאוות  מנעמים  רודפי 

בזאת: נמסרים  ועיקריו  בקירוב,  מילה 

מבוא

א. 

המין  טובע  נוח  תיבת  משוכני  ולבד  הארץ,  על  המבול  את  הבורא  הביא  שכך  ...כיוון 
חזר  האדם  וגזע  ורבו,  פרו  חזרו,  התיבה  מן  הניצולים  שמונת  אדירים.  במים  האנושי 
אחר  ולרדיפה  ממון  לבצע  והתמכר  שב  האדם  הועיל.  ללא  אולם  הארץ,  את  ומילא 
כיוון  אנוש,  שבני  הדברים,  הגיעו  כך  כדי  עד  האלוהים.  פולחן  את  ונטש  התהילה 
לא  הבורא  אולם  האלוהים.  שם  את  שכחו  לצאצאיהם,  האמונה  את  הורישו  שלא 
רבה  ותבונה  חוכמה  וכן  רחבה,  ביד  ואושר  עושר  להם  העניק  להפך,  אותם,  העניש 

הבריאה. סודות  לחקר  ירדו  שבאמצעותם 
לובשת  הארץ  הנה  בתכונותיו.  זהה  והחי  הדומם  הטבע  כיצד  ותוהה  עומד  האדם 
והעופות  החיים  בעלי  כך  ונעלם.  נובל  הכול  ובחורף  ופרחים  עשב  של  כסות  באביב 
החי  ִשֵני  הם  ואבניה  הארץ  סלעי  מחדש.  גדלים  אלה  ואף  ושיער,  נוצה  המשילים 
כך  וכי  בקרבה,  חיים  פועמים  אם  כי  דוממת  אינה  שהארץ  המסקנה  מכאן  ועצמותיו. 
והצומח,  החי  לעולם  יוצאים  שמרחמה  זו  היא  בראשית.  ימי  מאז  וקיימת  חיה  היא 
אמנם  השמים  שמאורות  האדם  למד  כן  כמו  במותם.  קרבה  אל  אותם  הנוטלת  זו  והיא 

מכוונת.  יד  הדורש  משלו  זמנים  לוח  מהם  אחד  לכל  אך  הרף  ללא  במסלולם  נעים 
כיוון שכך הסיקו בני אנוש כי יש מי שמפקח על מחזור מופלא זה של חיים ומוות 
כל הידוע,  וכי קיומו הקדים את  גרמי השמים. מישהו רב עוצמה מאין כמוהו,  ותנועת 



שירת הצפון

114

קובעת  רצונה  שבכוח  עליונה  ישות  והכוכבים.  הירח  השמש,  הרקיע,  ואת  הארץ  את 
האדם  שגזע  כיוון  הים.  גלי  שאון  ואת  העץ  פרי  טעם  את  הרוחות,  משב  כיוון  את 
מעשיו  את  ופירש  אחר  שם  עולם  לבורא  נתן  מהם  אחד  כל  רבים,  לעמים  התפלג 
מחשבה  מעשה  פרי  הוא  והחי  היש  כל  כי  לדעה  שותפים  היו  כולם  אך  שונה.  באופן 

מבינתם.  הנשגב  העליון  השליט  של  תחילה 

ב. 

היא  הלא   – ואסיה  ובצפון,  במרכז  אירופה  בדרום,  אפריקה  לשלושה.  מחולק  העולם 
נזר הבריאה – במזרח. באסיה באה הארץ אל שיאה בשפע הזהב, ביפי נופיה, בפוריות 
שדותיה ובמוסר שוכניה. באסיה מצוי מרכז העולם ובה שוכנים בני אדם שהקדימו את 
ובצדק.  בחוכמה  תואר,  ביפי  מצטיינים  הם  כן  ועל  האלוהים,  מסתרי  בהבנת  היתר  כל 

ג.

המּוכר  כל  על  עולה  וזו  טרויה,  העיר  שוכנת  טורקיה,  ושמה  בארץ  העולם,  במרכז 
לשנים־עשר  מחולקת  הארץ  ועושר.  מותרות  נועם  מחשבת,  מלאכת  שגב,  ביופי,  לנו 
נישא  המלכים  אחד  האנושות.  של  הבריאה  נזר  הם  ושליטיה  ממלכות,  או  מחוזות 
שהגיע  תור,  מ"טרויאני".  הנגזר  תור,  קראו  ולבנו  פריאם,  הוא  טרויה,  מלך  של  לבתו 
ואת   Lóríkus  – לוריקוס  החורג  אביו  הרג את  ביפי תואר,  והצטיין   12 בגיל  כוחו  לשיא 
Thrúdheim. תור כבש ארצות רבות,  וקרא לה תרודהיים –  אשתו, השתלט על טורקיה 
בנביאה  פגש  ממלכתו  בצפון  אויב.  וגיסות  דובים  מפלצות,  דרקונים,  בנפילים,  לחם 
צאצאים  העמידו  ואלה  צאצאים  הוליד  תור  בלשוננו.   Sif  – סיף  היא  סיביל,  בשם 
את  הוליד  ווינגתור   ,Vingethor  – וינגתור  את   Einridi  – אינרידי  הוליד  כך  משלהם, 
וכן   ...Seskef  – ססקף  את  הוליד  מגי   ,Magi  – מאגי  את  הוליד  מודה   ,Móda  – מודה 
ובעלילותיו,  בחוכמתו  הנודע  אודין  אל  הגיעה  תור  בני  של  היוחסין  שושלת  הלאה. 

בלשוננו.  Frigg  – פריג  היא   ,Frígídá  – פריגידה  היא  אשתו 

ד.

כל המלכים  מזו של  גדולה  זכה לתהילה  צפונה, שם  ויצא  טורקיה  נטש את ארץ  אודין 
זמן  והמון אנשיו אל ארץ הסקסונים. אודין שכן בה  יחד. בדרכו צפונה הגיעו אודין  גם 
ונדד צפונה.  ופרנקוניה,  וסטפליה  בניו שהיו למלכי  רב, ושלט עליה. הוא הניח בה את 
לשבדיה.  ונדד  אלו,  ארצות  למלכי  בניו  את  שם  יוטלנד,  ואת  דנמרק  את  כבש  בדרכו 
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בשבדיה  בנה  אודין  ארצו.  על  בשלטון  אודין  עם  חלק   ,Gylfi  – גילפי  השבדים,  מלך 
אודין  פנה  משבדיה  טרויה.  של  ומנהגיה  חוקיה  את  אליה  והעתיק  בירתו  עיר  את 
זה  באופן  הארץ.  בנות  את  להם  נשאו  אודין  של   – אלים  בני   – הֵאסירים  לנורווגיה. 
התנהלה  בה  בדרך  והתנהלו  הטורקים  חוקי  את  קיבלו  וצפונה  מסקסוניה  הארצות  כל 
הטורקי.  המקור  את  בהם  ולזהות  הנורדיים  השמות  אחר  לעקוב  שניתן  מכאן  טרויה. 

טורקי. איננו  הבריטיים  השמות  שמקור  ייתכן  ומכאן  זה,  בעניין  דופן  יוצאת  אנגליה 

1. תעתועי גילפי 

שמסר  המלך  על  מסופר  שבדיה.  בימינו  המכונה  הארץ  על  שלט   1Gylfi  – גילפי  המלך 
ברוחב  ארץ  חבל   – מעשיות  בסיפורי  רוחו  את  שבידרה  על  בתמורה   – נודדת  לאישה 
Gefjun שמה,   – ֶגפיּון  ולילה. אלא שהאישה,  יום  שניתן לחרוש בארבעה שוורים משך 
יֹוטּונַהיים בצפון ארבעה שוורים  הייתה נצר לגזע ֵאסירים. כיוון שכך, היא נטלה מפלך 
החריש  היה  ורחב  עמוק  כה  למחרשה.  אותם  ורתמה  הנפילים,  אחד  של  בניו  שהיו 
שעצרו  עד  מערבה,  הים  אל  אותה  גררו  והשוורים  ממקומה,  נעקרה  שהקרקע  עד 
המקום   .Selund  – ֵזייַלנד  לה  וקראה  הקרקע  את  גפיון  קיבעה  שם  המצרים.  באחד 
ממנו נעקרה האדמה התמלא במים, והוא אגם בשבדיה ושמו לֹוגרין. מפרצים מקיפים 
משורר   ,Bragi  – ָרִגי  ּבְ אמר  כך  על  שבזיילנד.  היבשה  ללשונות  זהים  והם  האגם  את 

עברו: בימים  הסקאלד, 

ֵעֶרְך ְוַרב  דֹול  ּגָ אֹוָצר 
יְלִפי,  ּגִ ד  ִמּיַ ָצה  ִחּלְ ְפיּון  ּגֶ

ְלֶדְנַמְרק, ֵהִביָאה  ֶאֶרץ  ֶחֶבל 
ָעה ַאְרּבָ ָוִרים  ׁשְ ָררּוהּו  ּגְ

ּה  ּבָ ּתֹוִלים  ִים,  ַאּפַ ֵזַעת  ּבְ
ּבֹוְרקֹות. ֵעיַנִים  מֹוֶנה  ׁשְ

ְוִנְבָרא ָהָיה  ָקם,  ְך  ּכָ ה  ִהּנֵ
ְרֶאה.  ַהּמַ ְיֵפה  ֵזְיַלְנד  ֶחֶבל 

שמות שזו הופעתם האחת והיחידה בכרך זה, או שפירושם ניתן לצדם, אינם מובאים בכתיב המקורי.  1

�
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2. מסעו של גילפי לאסגרד

מעורמתם  המלך  לב  נטרד  הכישוף.  במלאכת  ובקי  המלך,  גילפי  היה  דעת  ובר  חכם 
כישרון  טמון  שמא  תהה  הוא  לרצונם.  דבר  כל  להפוך  שידעו   ,Æsir  – ֵאסיר  אנשי  של 
בדרכו  בסתר  יצא  הוא  עובדים.  הם  שאותם  כוחות־העל  מתת  זו  שמא  או  בטבעם,  זה 
אנשי  את  שולל  להוליך  בידו  עלה  שלא  אלא  זקן.  איש  של  פנים  מעמיד   – לַאסַגרד 
של  מצג  עבורו  והכינו  לדרך  שיצא  קודם  עוד  בואו  מטרת  את  ניחשו  אשר  ֵאסיר, 
מעיניו.  נסתר  בשמים,  וראשו  מגדל  הוא  ראה  העירה  האיש  בבוא  עיניים.  תעתועי 
 Thjódólfr המגדל היה מצופה מִגני זהב בדומה לגגות רעפים. זאת אומר גם תיֹודֹולף – 

מִגנים. סביבו  מכוסה  הוולהאלה  אולם  כי  הכותב   ,Hvin  – ִוין  איש 

ֲאָבִנים, ְרצּופֹות  ַגּבֹו  ּבְ ֵעץ  קֹורֹות 
ָזָהב. ּבְ ּבֹוֲהקֹות  אֹוִדין  ִצּנֹות  ְוֵהן 

בידיו.  ותופסם  לאוויר  משליכם  להבים,  בשבעה  מַלֵהט  איש  גילפי  ראה  השער  בפתח 
הוא  'הנודד'  כלומר,   ,Gangler  – ַגְנְגֶלר  כי  ענה  והמלך  לשמו,  גילפי  את  שאל  האיש 
שייך  "למי  לילה.  ללינת  מקום  לו  מבקש  הוא  וכי  הנחש  בשביל  לכאן  טיפס  כי  השם, 
בידך  "אסייע  והוסיף:  המלך,  הוא  בעליו  כי  לו  ענה  וזה  האיש,  את  שאל  הִמשכן?" 
אחריו,  פסע  גילפי  ללכת,  פנה  האיש  שמו."  על  אותו  לשאול  תוכל  ואז  אותו,  לפגוש 
והשער ננעל מאחוריו. הוא ראה אולם רחב ידיים ובו נאסף קהל גדול. היו מי ששיחקו, 
וקשה  והביט,  שב  אזי  רעהו.  על  איש  בדו־קרב  שיצאו  מי  והיו  משקה,  שלגמו  מי  היו 

אמר: כן  על  עיניו,  למראה  להאמין  לו  היה 

ְוֶדֶלת, ַער  ׁשַ ל  ּכָ ַחן  ּבְ ֵנס,  ּכָ ּתִ ֶטֶרם  ּבְ
ֵהיֵטב, ֶהם  ּבָ ט  ַהּבֵ

ִלְהיֹות, ָמקֹום  ָכל  ּבְ ָעלּול  ָהאֹוֵיב  י  ּכִ
ִית. ּבַ ּבַ ר  ּתֵ ְלִהְסּתַ

מסבות  דמויות  ושלוש  רעהו,  מעל  האחד  גבוהים,  מושבים  שלושה  וראה  הביט  הוא 
היושב  כי  לו  השיב  אותו  שהוליך  והאיש  שמותיהן,  את  לדעת  ביקש  גילפי  בהם. 
שמעליו  זה  'המרומם';  שפירושו   ,Hárr  – ָהאר  ושמו  המלך  "הוא  התחתון,  במושב 
 ,Thridi  – ְתרידי  העליון,  במושב  והיושב  למרומם';  'השווה   ,Janhárr  – ַינָהאר  שמו 

שמו."  'שלישי'  הוא:  כן  וכשמו 
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אזי שאל האר את הבא אם יש ברצונו דבר־מה נוסף על המאכל והמשקה העומדים 
יש  וראשונה  בראש  כי  השיב  גילפי  המרוָמם.  של  משכנו  מבאי  אחד  כל  של  לרשותו 
יעלה  שלא  לו  השיב  האר  דעת.  ורב  חכם  איש  המסובים  בין  נמצא  אם  לדעת  ברצונו 

מכולם. החכם  הוא  כי  יוכיח  כן  אם  אלא  המקום  את  לעזוב  דעתו  על 

3. על הנשגב בקרב האלים

ְמקֹומֹו, ַעל  ַיֲעמֹד  ֹוֵאל  ַהּשׁ
יב. ׁשִ ַהּמֵ יו  ְחּתָ ּתַ ב  ְוֵיׁשֵ

"בלשוננו  השיב:  האר  שבהם?"  והזקן  האלים  ראשון  הוא  "מי  ושאל:  גנגלר  פתח  אזי 
תריסר  בעל  הוא  אסגארד  זקני  בקרב  אך  'אבי־כול',   ,Alföðr  – ַאלָפֶדר  הוא  מכונה 
'אדון  קרי:  ניקאר,  שלישי  צבאות';  'אלוהי  או  'הֵאל'  שני  אלפדר;  הוא  האחד  שמות. 
'מגשים־חפץ';   – שישי  'כול־יודע';   – חמישי  'ההולם';   – ניקּוְדר  הוא  רביעי  החנית'; 
 – תשיעי  הקרב';  אל  גייסות  'המשגר  או  'המטלטל'   – שמיני  'דובר־על';   – שביעי 

'המסרס'.   – שנים־עשר  'המגן';   – אחד־עשר  'המחריב';   – עשירי  'המצית'; 
בתהילתו?" זכה  כיצד  כוחו,  הוא  מה  האל,  הוא  "היכן  גנגלר:  שאל  אזי 

האר השיב: "מאז ומתמיד הוא קיים וריבון על כל ממלכתו, ומחולל את כל הדברים, 
וכל  האוויר  את  הארץ,  ואת  השמים  את  ברא  "הוא  ינהאר:  דיבר  אזי  כקטנים."  גדולים 
הנמצא בקרבם." אזי דיבר תרידי: "אולם נזר בריאתו הוא האדם, בו הפיח רוח שתחיה 
בני  יחיו  כי  המוקד.  באש  לאפר  או  לעפר  הגוף  יהיה  אפילו  תחדל,  לא  ולעולם  לעד 
גיהינום  יירש  Gimlé. הרשע   – גימֶלה  ושמו  במקום  וישכנו  ויעשו מעשים  כולם,  אנוש 
גנגלר: "מה היו מעשיו  וירד למצולות השאול, אל תחתית העולם התשיעי." אזי שאל 

נפילי־הכפור." עם  ָשַכן  "הוא  האר:  השיב  הארץ?"  ואת  השמים  את  ברא  בטרם 

4. החלד בטרם ימי בראשית

השיב:  האר  לכן?"  קודם  היה  ומה  הדבר  החל  כיצד  בראשית,  היה  "מה  גנגלר:  שאל 
בוולוסופו: "כמסופר 

ִאיִמיר,   ל  ׁשֶ יו  ַחּיָ ּבְ ֶדם,  ִמּקֶ ֶזה  ָהָיה 
ָוָאֶרץ, ַמים  ׁשָ ִריַאת  ּבְ ֶטֶרם  ּבְ עֹוד 

חֹול,  ְולֹא  ְמלּוִחים  ָים  י  ּלֵ ּגַ ָהיּו  לֹא 
ָוַאִין."  ֶאֶפס  ִאם  י  ּכִ ָיֹרק,  ל  ׁשֶ ִסיָמן  לֹא 
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כולו.  ערפל  היה  והיקום  הארץ,  נבראה  בטרם  עידנים  עידני  זה  "היה  ינהאר:  דיבר  אזי 
הנחלים  וזרמו  קלחו  ממנה   ,Hvergelmir  – ֶורֶגלמיר  שמה  אשר  הבאר  נמצאה  בתוכו 
ֵלייּפְטר  ִויד,  ואילְגר,  סילְגר  וִריד,  סליְדר  פימּבּולתּול,  ְפיֹוְרם,  נְתָרה,  גּוֹ ְסבֹול,  ושמם 
וְגיּול הקולח סמוך לשערי השאול." ותרידי אמר: "בראשית נבראה הארץ בדרום ושמה 
לא  וברואים  באש  ועולה  לוהט  כולו  האזור  ובהירה.  והיא חמה   ,Múspell  – ל  מּוסּפֶ היה 
סּורט  ושמו  עליה  המגן  הנפיל  יושב  הארץ  בקצה  בה.  ידורו  שוכניה  ורק  בה  יעברו 
ומלואו  עולם  ויחריב  האלים  על  ֵיצא  הוא  הימים  ובקץ  מלוהטת  חרב  ובידו   ,Surtr  –

בוולוספו: נאמר  כך  ועל  באש, 

ָידֹו, ּבְ ׁשֹוט־ָעָנף  יַע,  ַמּגִ סּוְרט  רֹום  ִמּדָ
ַמְבִהיָקה,  ַחְרּבֹו  ִמְלָחָמה,  ֵאל  ֶמׁש  ׁשֶ

ַאְרָצה, ׁשֹוְקעֹות  ִפילֹות  ַהּנְ קֹוְרִסים,  ָוֶגַבע  ל  ּתֵ
ַמִים."  ָ ַהּשׁ ִנְבָקִעים  ִנְבָהִלים,  ִתים  ַהּמֵ

5. בריאת נפילי־הכפור

האדם?" שבטי  ורבו  וָפרו  הגזעים  נבראו  בטרם  הדברים  נתחוללו  "כיצד  שאל:  גנגלר 
מן  קלחו  רבים  שדורות  אלו  'גלי־כפור',  היה  שמם  אשר  המים  "פלגי  האר:  השיב 
היציקה  לאחר  הנותרים  הברזל  לסיגי  בדומה  והתקשה  נקרש  עליהם  והֶארס  המעיינות 
אך  מלמעלה.  קפא  הוא  לזרום,  הוסיף  ולא  עצר  הקרח  וכאשר  לקרח,  היו  אלו  באש, 
אחר  שלב  וגבה  הלך  והכפור  לכפור,  והיה  והתמצק  ִהקריש  הארס  מן  שטפטף  הגשם 

רבה'. 'תהום  הוא   ,Ginnungagap  – גינּונַגגאּפ  עד  והגיע  זה  מעל  זה  שלב 
מבחוץ  כביר,  במשקל  מלאה  הצפון  חבל  אל  הצופה  רבה  "תהום  ינהאר:  דיבר  אזי 
תהום  של  הדרום  חבל  אבל  משתוללת.  וסופה  ניתך  גשם  ומבפנים  וכפור  קרח  שכבות 

לַהיים."  מּוסּפֶ מארץ  שזרם  הבוהק  החומר  בניצוצות  הבהיק  רבה 
גם  כך   ,Niflheim  – מניְפלַהיים  עלו  והאימה  שהכפור  "כשם  תרידי:  הוסיף  כך  על 
בדומה  ומתונה  נוחה  נותרה  רבה  תהום  אך  אור,  וָקרן  התלהט  במוספלהיים  שניבט  כל 
הכוח  הכפור,  מעטה  את  והמיס  פגע  הלהבה  חום  וכאשר  רוח.  ללא  שוקט  לאוויר 
שמו  צורתו.  את  האדם  קיבל  וכך  הקצף,  מטיפות  חיים  לברוא  החל  הלהט  את  ששיגר 
 – אּורֶגִליִמיר  לכנותו  בחרו  נפילי־הכפור  אך   ,Ymir  – ִאימיר  היה  הראשון  אדם  של 

בוולוספו: כנאמר  הכפור,  נפילי  גזע  נברא  ממנו   .Aurgelimir
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ידֹוְלף  ִמּוִ פֹות  ֵ ַכׁשּ ַהּמְ מֹוָצא 
יְלֵמית ִמּוִ ים  ָהַאְמּגּוׁשִ מֹוָצא 

ָהַרַעל רֹוְקֵחי  ל  ּכָ ַוְרתֹוְפִדי  ִמּסְ
ִפיִלים. ַהּנְ ּוֵמִאיִמיר 

אודין: של  לשאלתו  הנפיל  ַוְפתרּודניר  השיב  כך  על 

ִטְפֵטף ָהֶאֶרס  ם  ׁשָ ֶאִליָבָגר,  צּולֹות  ִמּמְ
ִפיל.  ַהּנָ ִנְבָרא  ּנּו  ּוִמּמֶ

ה ַעּתָ ַעד  ּוֵמָאז  ַזע,  ַהּגֶ ָקם  ְרעֹו  ִמּזַ
ְוַגס."  ִטְבֵענּו  הּוא  ַאְכָזר 

אנוש  שבני  הדבר  קרה  וכיצד  ההיא,  העת  מן  הגזעים  התרבו  "כיצד  גנגלר:  שאל  אזי 
בעיניכם?"  ֵאל  הוא  אימיר  האם  רב,  כה  להמון  היו  אימיר  ממוצא 

הנבראים.  מגופות  הקרח  את  מלקקת  זו  בעוד  אודומלה  מעטיני  יונק  אימיר 
קופנהגן.  לאמנות,  הלאומי  המוזיאון   .1790 בד,  על  שמן   ,(Abilgaard) אבילגארד  א. 
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ככל  ומרושע  נבל  אימיר  היה  שכן  וכלל,  כלל  ֵאל  בו  רואים  "איננו  האר:  לו  השיב 
בזיעה  האיש  נתכסה  אחד  שיום  מסופר  נפילי־כפור.  קוראים  אנו  להם  חלציו,  יוצאי 
הולידה  מרגליו  אחת  וכי  ואישה,  גבר  נולדו  השמאלי  שחיו  בית  ומתוך  בשנתו,  כבדה 
של  שמו  כן  ועל  נפילי־הכפור,  אותם  נבראו  ממנו  האחרת,  ברגלו  שנלפתה  לאחר  בן 

נפילי־הכפור'."  'ְזקן  הוא  בפינו  אימיר 

רה והולדת אֹודין 6. על אּודּוְמָלה הּפָ

גנגלר. ושאל  הוסיף  הנפיל?"  ניזון  וממה  אימיר  ָשכן  "היכן 
של  צורה  וקיבלו  נקרשו  האר,  השיב  לטיפות,"  נהפכו  הערפל  שאדי  לאחר  "מיד 
הזינה  וכך  אימיר  זרמו מעטיניה, ממנו שתה  חלב  סילוני  אּודּוְמָלה. ארבעה  ושמה  פרה 

הפרה." אותו 
גנגלר. שאל  ניזונה?"  היא  ממה  הפרה,  "אך 

כרסה.  את  מילאה  וכך  ובמלח  בכפור  שכוסו  אבנים  "ליקקה  האר,  השיב  "הפרה," 
ביום  אדם,  של  ׂשערו  הערב,  לקראת  מהן,  עלה  האבנים  את  ליקקה  בו  הראשון  ביום 
רב.  ואון  תנועה  קלות  ביופי,  ניחן  בשלמותו,  האדם  נברא  ובשלישי  ראשו  הגיח  השני 
Bestla, בתו   – ְסְטָלה  ּבֶ Bor, מי שנטל את   – ּבֹור  והוא אביו של  Buri היה שמו,   – ּבּורי 
ִויִלי  נולדו שלושה בנים, אֹודין,  Bölthorn הנפיל, להיות לו לאישה. לזוג  ּבֹוְלתֹוְרן –  של 
בניו, אשר – על פי אמונתנו – שלטו על מלוא  ושני  Vé. היו אלה אודין  וֶוה –   Vili  –

באלים."  הבכיר  הוא  אודין  כי  וארץ,  שמים  החלד, 

7. כיצד בני בֹור קטלו את אימיר וצרו מגופו שמים וארץ

הגזעים?" שני  בין  והסכמה  אחווה  "ושרתה  גנגלר,  שאל  שוויון,"  היה  "האם 
מט  זה  וכאשר  הנפיל,  אימיר  את  קטלו  בֹור  של  "בניו  האר.  השיב  מזה,"  "רחוק 
אחד  ורק  בתוכו,  טבעו  נפילי־הכפור  גזע  שכל  רב  כה  דם  הפצוע  מגופו  שטף  ארצה, 
בפי   ,Bergelmir  – ְרֶגְלִמיר  ּבֶ שמו  ביתו.  בני  נפש  ואת  נפשו  את  להציל  בידו  עלה 
ָשבו  סירתו, מהם  סיפון  על  מן השיטפון  עם אשתו  יחד  להיחלץ  הצליח  הוא  הנפילים. 

שנכתב: כפי  זאת  נפילי־הכפור,  ונולדו 

ָהָאֶרץ צּוָרה  ָלה  ִקּבְ ֶטֶרם  ּבְ ְספֹר  ֵאין  ּדֹורֹות 
יַצד ּכֵ זֹוֵכר  ֲאִני  ְרֶגְלִמיר,  ּבֶ ָאז  נֹוַלד 

ְוַדַעת."  ה  ִהּלָ ּתְ ַרב  ּפּון  ַהּסִ ַעל  ַכב  ׁשָ
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8. כיצד נבראה הארץ מגופו של אימיר

גנגלר. שאל  מרום?"  אלי  את  רואים  אתם  בהם  בור,  בני  עם  קרה  "ומה 
של  גופו  את  גררו  הם  ועיקר.  כלל  פשוטה  "איננה  האר,  השיב  כך,"  על  "התשובה 
והנהרות,  הימים  נקוו  אימיר  של  מדמו  הארץ.  נוצרה  וכך  גינּונַגגאּפ,  מרכז  אל  אימיר 
צרו  עצמותיו,  שברי  ומיתרת  לסתותיו  משיניו,  ההרים,  מעצמותיו  האדמה,   – מבשרו 

נחל."  וחלוקי  אבנים  סלעים,  השלושה 
"מן הדם שקלח מגופו," הוסיף ינהאר, "הם בראו את הים הרחב שבתוכו קבעו את 
רבים."  בקשיים  ייתקל  מימיו  את  לצלוח  והָחפץ  כטבעת,  אוקיינוס  מוקפת  וזו  הארץ, 
הארץ  מעל  קבעו  אותו  הרקיע,  את  השלושה  "צרו  תרידי,  המשך  מגולגולתו," 
והושיבו גמד בכל אחת מארבע פינותיו. שמות הגמדים הם: מזרח, מערב, צפון ודרום. 
אותם  וקבעו  לַהיים  מּוסּפֶ מתוך  שפרצו  אש  וניצוצות  לוחשות  גחלים  נטלו  מכן  לאחר 
נתנו  שמים  ֶגרם  ולכל  לעולם,  אורה  להעניק  מנת  על  זאת  ולמעלה,  למטה  ברקיע, 
העת  מן  כי  בוולוספו  הכתוב  מקור  מכאן  תנועתו.  מסלול  את  קבעו  וגם  קבוע  מקום 

השנה:  ועונות  הלילות  הימים,  נקבעו  והלאה  ההיא 

ָנּה, ּכְ ִמׁשְ ְמקֹום  ֶאת  ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ָיְדָעה  לֹא 
ֵרַח, ַהּיָ ָיַדע  לֹא  ְואֹונֹו  ּכֹחֹו  ֶאת 

ָבם מֹוׁשָ ְמקֹום  ֶאת  ָיְדעּו  לֹא  ּכֹוָכִבים 
ֵבל.  ַהּתֵ ִנְבְרָאה  ֶטֶרם  ּבְ ֶזה  ָהָיה  י  ּכִ

היום."  לצורתה  הארץ  זכתה  בטרם  שהתרגשו  הדברים  היו  אלה  הנה, 
גנגלר, "ומעוררת פליאה היא  לי," קרא  ורבים המעשים אשר סיפרת  גדולים  "אכן, 

ודמותה?"  צורתה  מה  הארץ,  אך  הבריאה,  מלאכת 
אשר  עמוק,  אוקיינוס  של  בטבעת  "ומוקפת  האר,  השיב  היא,"  עגולה  "מבחוץ 
חופיו נועדו למשכן גזע הנפילים. אבל בקרבה הקימו בני בור חומת מגן מפני הנפילים 
של  ושמה  אימיר  של  עיניו  מַגּבות  היא  ועשויה  הארץ  את  מקיפה  זו  המדון,  שואפי 
כך  על  לעננים,  הפך  וזה  למעלה  השליכו  אימיר  של  מוחו  את  ִמידַגְרד.  הוא  החומה 

מספר: הכתוב 

ִנְבְרָאה ָהָאֶרץ  ִאיִמיר  ל  ׁשֶ רֹו  ׂשָ ִמּבְ
ם, ַהּיָ ִהיא  ִאיִמיר  ל  ׁשֶ ֵזָעתֹו 

ָערֹו ׂשְ ָהֵעִצים  ַעְצמֹוָתיו,  ָלִעים  ַהּסְ
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ָהָרִקיַע. ְלּתֹו  ְלּגָ ּוִמּגֻ
ִפיל ַהּנָ ּבֹות  ִמּגַ ָהֵאִלים  ְראּו  ּבָ

ָהָאָדם, ִלְבֵני  ִמיְדַגְרד  ֶאת 
ְך  ְוַהּדַ ַהּקֹוֵדר  ִאיִמיר  ל  ׁשֶ ִמּמֹוחֹו 

ַמִים."  ָ ּשׁ ּבַ ֲעָנִנים  ְראּו  ּבָ

9. על בריאת אדם ואישה

והעונות,  הימים  וציון  ברקיע  ולירח  לשמש  קבוע  מקום  מתן  והארץ,  השמים  "בריאת 
אנוש  בני  נבראו  כיצד  "אך  גנגלר.  אמר  ומלאכת מחשבת,"  הם  מרובי חשיבות  אלו  כל 

בימינו?" האדמה  פני  על  ורבים  הפרים 
שני  הם  מצאו  הים,  חוף  לאורך  מהלכים  בור  בני  "בעוד  האר,  השיב  אחד,"  "יום 
העניק  אחיו  וילי  ונשמה,  רוח  בהם  הפיח  אודין  ואישה.  גבר  גילפו  ומהם  אילנות  גזעי 
וֶוה נסך בהם את כוח הדיבור, הראייה והשמיעה. לאדם קראו  וכוח תנועה,  להם היגיון 
Embla. מחָלצי שניים אלה נולד גזע האדם כולו אשר  ָלה –  Askr, ולאישה ֶאמּבְ ַאְסק – 
Midgard. אזי הקימו בני בור עיר במרכזה של הארץ וקראו את  נועד לשכון במידגרד – 
דברים  ונבראים  עולים  זה  וממשכן  ביתם,  ובני  האלים  משכן  נמצא  ובה  ַאסַגרד,  שמה 
 ,Hlidskjálf  – לידסְקַיאלף  ושמו  אחד  מקום  מצוי  זו  בעיר  ובשמים.  בארץ  מופלאים, 
מולך  הוא  משם  ומלואו,  עולם  משם  רואה  הוא  הרם,  הכס  על  בה  יושב  אודין  וכאשר 

אדם. מעשי  על  וחולש  בכיפה 
Fjörgvinn, והם וצאצאיהם  ְפיֹורְגִבין –  Frigg, והיא בתו של  ֵשם רעייתו הוא ְפריג – 
שייכים לגזע הנקרא ֵאסירי, גזע השוכן באסגרד העיר העתיקה ובסביבותיה, ואלה הם, 

קדושים.  מקומות  ועדה,  עם  קבל  כנודע 
האלים  הכול,  אבי  הוא  שכן  ויציב  נכון  אודין,  של  שמו  שהוא  אבי־כול  כן,  כי  הנה 
ומרחמה  ואשתו,  בתו  היא  הארץ  קיומו.  את  לו  חייב  בעולמנו  היש  וכל  אנוש,  ובני 
והקיים,  החי  כל  כן  ועל  והאומץ,  האון  רב   ,Ása-Thor  – ַאָסא־תֹור  הוא  הבכור  בנו  יצא 

אדונו.  והוא  קיים  בזכותו 

10. היום והלילה

 ,Jötunheim  – ביֹוטּונַהיים  "ששכן  האר,  המשיך  ַנרפי,"  או   Nörfi  – נֹוְרִפי  ושמו  "לנפיל 
בצבע  ניחנה  גזעה,  בני  לשאר  בדומה  וזו,  'לילה',  שפירושו   – נֹוט  ושמה  בת  הייתה 
אּוד  בשם  בן  לו  וילדה  שמו,   Naglfari  – ַנְגְלָפִרי  לאחד  לילה  נישאה  בתחילה  כהה.  עור 
ושמה  בת   – שמו   Annarr  – אנאר  אחר,  לבעל  הפעם   – ילדה  יותר  מאוחר   .Audr  –
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הֵאסירים,  מגזע   – לֶדלינג  הפעם  הבאים,  מנישואיה  'ארץ'.  שפירושו   ,Jörd  – יֹוְרד 
אזי  לאביו.  בדומה  תוארו  ביפי  והזהיר  הנער  גדל  'יום'.  שפירושו  ְדָגר,  בנה  את  ילדה 
מרכבות,  ושתי  סוסים  שני  במתת  להם  והעניק  בנה,  יום  ואת  לילה  את  אבי־כול  נטל 
של  בהפסקות  הארץ,  סביב  זה  אחר  זה  לרכוב  עליהם  וציווה  ברקיע  מקומם  את  קבע 
רים־ַפקסי  המכונה  סוסה  על  ראשונה  רכבה  לילה  אמו.  אחר  הבן  שעות,  שתים־עשרה 
בקצף  הארץ  את  הרמך  כיסה  דרכו,  בסיום  השחר,  עלות  עם  'רעמת־כפור'.  שפירושו 
'רעמת־בוַהק',  שפירושו  ְסקין־ַפקסי  שמו  ביום  הרוכב  הסוס  שבפיו.  הרסן  מן  שקלח 

ממעל."  וברקיע  מתחת  הארץ  על  היום  אור  את  מרעמתו  המשלח 

11. על השמש והירח

גנגלר.  שאל  ברקיע?"  והירח  השמש  מסלולי  את  אבי־כול  קובע  "כיצד 
שני  ולו   ,Mundilfari  – מּונדילָפרי  ושמו  אדם  עברו  בימים  היה  "הֹיה  השיב:  האר 
'ירח',  שפירושו   ,Máni  – ַמני  לבנו  אביהם,  להם  קרא  כן  על  וחן.  נועם  רבי  ילדים 
שלא  האלים  אולם   .Glenr  – ְגֶלן  ושמו  לאדם  שנישאה  מי  'שמש',  קרי:  סֹול,  ולבתו 
סול  ברקיע.  מקומם  את  וקבעו  ילדיו  שני  את  נטלו  האב,  של  מצחו  מעזות  נחת  ׂשבעו 
שזינקו  בניצוצות  כולה  הארץ  את  האירה  וזו  השמש,  מרכבת  את  שגררו  בסוסים  נהגה 
להיים. לשני הסוסים קראו ַארָבק, שפירושו 'משכים־קום', וַאְלסִביד, קרי: 'רב־ ממּוסּפֶ

דהירה במרחבי  עורם בשעת  לצינון  אוויר  לעורפם קשרו האלים שני שקי  און'. מתחת 
שפירושו  איַסְרְנקּול,  ושמו  קירור  חומר  זה  היה  אחרת  קדומה  מסורת  פי  על  השמים. 
'ברזל־קירור'. על מני הוטל להדריך את הירח במסלולו ולכוון את מועדי הירח במלואו 
Bil, Hjúki, שהיו בדרכם  ויּוִקי –  ּביל  ובחרמשו. יום אחד נטל מני מן הארץ שני ילדים, 
הילדים  אבי  מוט.  על  דלי  עמם  נושאים  כשהם   ,Byrgir  – ירגיר  ּבִ בשם  ממעיין  הביתה 
זאת  לראות  שניתן  כפי  הירח,  מני  אחר  עוקבים  השניים   .Vidfinnr  – ויְדפין  שמו  היה 

הארץ." מן  בנקל 

12. על הזאבים המאיימים לבלוע את מאורות השמים 

דולקים  שמא  חששה  כאילו  רבה  כה  במהירות  "דוהרת  גנגלר,  אמר  השמש,"  "אך 
ִקצה." את  עליה  להביא  ומבקשים  אחריה 

הרחק ממנה,  לא  נמצא  הרודף אחריה  "שכן  האר,  לדאגתה," השיב  סיבה  יש  "ואכן 
מפניו." להימלט  אלא  מוצא  לה  ואין 

לדעת.  גנגלר  ביקש  פחד?"  בה  המעורר  זה  הוא  מי  "אך 
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השמש,  את  רודף   ,Skoll  – ְסקֹול  ושמו  "האחד  האר;  השיב  זאבים,"  שני  "אלו 
ַהִטי  ויבלע אותה אל קרבו. השני,  ישיגנה  יום אחד  היא חוששת, שכן  זה שממנו  והוא 
אחר  רודף  לרעהו  ובדומה  לפניה,  רץ   Hródvitnir  – רֹודִויְטִניר  של  בנו  שמו,   Hati  –

קרבו." אל  הוא  אף  אותו  ויבלע  ישיגנו  היום  בבוא  הירח, 
גנגלר. שאל  הרקיע?"  מרום  אל  הזאבים  הגיעו  "ומהיכן 

ַיְרְנִויד,  ושמו  למידגרד  ממזרח  ביער  "שוכנת  האר,  לו  השיב  מרשעת,"  "מכשפה 
הברזל'.  יער  'מכשפת  ַיְרְנִוידיּור,  הנקרא  מכשפות  גזע  של  משכנם  והוא  הברזל',  'יער 
השניים  יער.  זאבי  בדמות  בגודלם,  ענקים  רבים,  עוולה  בני  ילדה  הזקנה  המכשפה 
שעליהם שאלת, נמנים עם החבורה הנפשעת. אחד מהם, הנחשב למסוכן מכולם ושמו 
זה  והוא  למוות,  הגוועים  אנוש  בני  של  דמם  את  ישתה  הירח',  כלב  שפירושו  ַמַנַגְרם, 
תנשבנה  וסופות  יועם  השמש  אור  בדם.  והשמים  הארץ  את  ויכתים  הירח  את  שיבלע 

בוולוספו: שנכתב  כפי  זאת  כל  הארץ.  במרחבי 

ְזָרח ַהּמִ ַפֲאֵתי  ּבְ ְרֶזל  ּבַ ַיַער  תֹוְך  'ּבְ
ֶפְנִריר, ל  ׁשֶ הֹוָרתֹו  ְזֵקָנה,  ֶבת  יֹוׁשֶ

ר ֲאׁשֶ הּוא  ְזֵאב,  ל  ׁשֶ ְכסּות  ּבִ ְפֶלֶצת  ַהּמִ
ַמִים. ָ ִמּשׁ ִיְגֹזל  ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ֶאת  ְמֵהָרה  ּבִ

ָדָמם ּבְ ֵמִתים,  ל  ׁשֶ ָרם  ׂשָ ִמּבְ ִנּזֹון  הּוא 
ָהֵאִלים, ן  ּכַ ִמׁשְ ֶאת  ִני  ׁשָ צֹוֵבַע  הּוא 
ּגֹוְבִרים ִיץ  ּוַבּקַ ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ אֹור  ַמֲאִפיל 

ָלַדַעת?"  עֹוד  ֲהִתְרֶצה  ְוָהַרַעם.  ָרק  ַהּבָ

13. על הדרך המוליכה אל השמים 

לשמים?"  הארץ  מן  המוליכה  הדרך  היא  "מה  גנגלר,  דיבר  לדעת,"  ברצוני  "עתה, 
"וכי  שפתיו.  על  עלה  לעג  של  וחיוך  האר,  השיב  זו,"  היא  טעם  חסרת  "שאלה 
לבטח   ?Bifröst  – יפרֹוְסט  ּבִ ושמו  לרקיע  הארץ  מן  גשר  הקימו  שהאלים  לך  ֶנאמר  לא 
מלאכת  והיא  לקשת  לה  גוונים  שלושה  בענן'.  'קשת  שמו  הארץ  על  שכן  אותו,  ראית 
בני  כאשר  לרסיסים  תישבר  שתהיה,  ככל  עוצמה  רבת  אולם  כמוה.  אין  מחשבת, 
גנגלר,  אמר  דומני,"  עליה.  וירכבו  יעלו  הגדולים,  הנהרות  את  שיצלחו  לאחר  ל,  מּוסּפֶ
בכוחם  יש  והלא  תחתיו.  לכרוע  הנוטה  גשר  הקימו  כאשר  במלאכתם  כשלו  "שהאלים 

בחפצם." העולה  דבר  כל  לעשות 
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"אין לבוא בטענות אל האלים," השיב האר, "שכן ביפרוסט הוא גשר למופת, אולם 
מלחמה." מכריזים  אלו  כאשר  מוספל  בני  מול  לעמוד  שיכול  דבר  הטבע  בעולם  אין 

14. תור הזהב

לדעת.  גנגלר  ביקש  אסגרד?"  של  ייסודה  לאחר  אבי־כול  פעל  "מה 
האנושי,  המין  גורל  את  בידם  וִהפקיד  שליטים  "מינה  האר,  השיב  "תחילה," 
במקום  זה  לצורך  נפגשו  הם  השמיימי.  המשכן  על  יחדיו  עמו  למשול  עליהם  וציווה 
שנים־ ובו  אולם  הקימו  בתחילה  מיד  המקודש.  המשכן  בלב  השוכן  ִאיָדוֹול,  ושמו 
הגדול  האולם  זה  היה  אבי־כול.  הוא  הריבון,  כס  עליהם  ובנוסף  לעצמם,  מושבים  עשר 
של  שמו  כאחת.  ומבחוץ  מבפנים  פרוויים,  בזהב  כולו  רבוד  כולה,  בתבל  והמפואר 
עוד  אבי־כול  נבחרי  הקימו  עליו  ובנוסף  הזהב.  בית  שפירושו  גַלדסַהיים  היה  האולם 
בני  בפי   Vingólf  – וינגֹולף  ושמו  תפארת  ורב  נאצל  מבנה  הֵאלות.  משכן  הוא  אולם, 
וסדנים,  מלחציים  פטישים,  נתנו  ובו  ברזל  לחרשי  מלאכה  בית  הקימו  לבסוף  אנוש. 
וכן  עץ  וגילפו  ברזל  התיכו  אבן,  סיתתו  בהם  נוספים  מלאכה  כלי  וצרפו  יצקו  ובאלו 
שנמשך  הזהב  תור  המכונה  העידן  של  שמו  ומכאן  זהב,  הקרויה  מתכת  למכביר  זיקקו 

כליה.  עליו  גזרו  ואלה  יֹוטּונהיים,  נשות  של  בואן  עד 

15. מוצא הגמדים

במושביהם  מסבים  בעודם  "אזי, 
ומשליטים צדק, נזכרו האלים כיצד נבראו 
שתולעים  כשם  הקרקע,  ברַקב  הגמדים 
של  בגופו  עוד  המתים.  בגופות  מתרבות 
לנוע  החלו  צורה,  לבשו  הגמדים  אימיר 
ותולעים,  רימות  בדמות  תחילה  ולחיות. 
והעניקו  תבונה  בהם  הפיחו  האלים  אך 
המשיכו  אלו  כי  אף  אדם,  צורת  להם 
הנודעים  סלע.  ובחרכי  במחילות  לשכון 
 Módsognir  – מֹודסֹוְגניר  שמם  ביניהם 

בוולספו:  כמסופר   ,Durin  – ודּורין 

של  חרבו  את  מחשל  הגמד  מיֶמה 
הניבלונגים.  לשירת  איור  (סיגורד).  זיגפריד 
 .1911  ,(Rackham) רקהאם  ארתור 
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רֹום, ּמָ ּבַ ָהֵאִלים  מֹוָעָצה  סּו  ּנְ ּכִ ׁשּוב 
ְלַהְחִליט ה  ׁשָ ּקְ ּבִ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ַוֲעַדת 

ִדים, ּמָ ּגַ רּוי  ַהּקָ ַזע  ַהּגֶ ֶאת  ִיְבָרא  ִמי 
ִריִמיר.  ּבְ ל  ׁשֶ ְוָדמֹו  ָלִאין  ּבְ ל  ׁשֶ ֵמַרְגָליו 

ד, ּמָ ַהּגַ מֹוְדסֹוְגִניר  ְוִנְבָרא  ָקם  ֲאַזי 
ְוִנְבָרא, ּדּוִניר  ָקם  מֹוְדסֹוְגִניר  ַאֲחֵרי 

ֱאנֹוׁש  ֶצֶלם  ּבְ ֵהם  ִדים  ּמָ ּגַ ְראּו  ּבָ
ר."  ִסּפֵ ב  ׁשָ ּדּוִרין  ְך  ּכָ ֲאָדָמה,  ַמֲעֵבה  ּבְ

16. על העץ איגדרסיל, הבאר של מימיר והנורנות

גנגלר. ושאל  המשיך  האלים?"  של  הקדוש  המשכן  הוא  "והיכן 
"תחת עץ הֵמילה, איְגְדָרסיל – Yggdrasill," השיב האר, "המקום בו נאספים האלים 

יום." בכל  למועצה 
לדעת. גנגלר  ביקש  המקום?"  את  מייחד  "ומה 

ענה  בתבל,"  העצים  מכל  והטוב  הגדול  האילן  הוא  מדובר  שבו  הֵמילה  "עץ 
ינהאר.

ומגיעה עד שמי המרום. שלושת שורשיו מסתעפים  "עלוותו חובקת עולם ומלואו 
לכן  קודם  שהיה  במקום  נפילי־הכפור  משכנות  אל  האחר  ֵאסיר,  עד  האחד  ומגיעים 
 – ניְדהֹוג  של  בלועו  קבע  דרך  מכורסם  ניְפְלהיים,  מעל  התולה  והשלישי  גינּונַגגאּפ, 
נפילי־הכפור נמצאת  בֶוורֶגלמיר. אך תחת השורש הנפרש מעל משכן  Nídhöggr, נמצא 
הבאר,  בעל  מימיר,  והדעת.  החוכמה  מעין,  נסתרים  שוכנים,  ובתוכה  מימיר  של  הבאר 
חוכמה  ועתיר  דעת  רב  כן  ועל  בוקר,  בכל   Gjallar  – ְגַיאָלר  בקרן  מימיה  את  שותה 

האיש.  הוא 
זכה אמנם ללגום ממי  וביקש לגימה מן המים. הוא  יום אחד הגיע למקום אבי־כול 

מעיניו.  אחת  את  לעקור  עליו  היה  בתמורה  אך  הבאר 
בוולוספו: כנאמר  זאת, 

ֶרת ִנְסּתֶ אֹוִדין,  ֵעיְנָך,  ה  ַאּיֵ י  ָיַדְעּתִ
ִמיִמיר. ל  ׁשֶ ֵאר  ַהּבְ ֵמיֵמי  ּבְ ָעמֹק 

ָמד, ַהּתְ ִמן  לֹוֵגם  ּבֶֹקר  ָכל  ּבְ ִמיִמיר 
ָלַדַעת? עֹוד  ֲהִתְרֶצה  ִלְרָוָיה,  ׁשֹוֶתה  הּוא 
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זהו   .Urdr  – אּורד  בֵאר  נמצאת  ותחתיו  ברקיע,  נמצא  הֵמילה  של  השלישי  השורש 
המקום  אל  רוכבים  הם  יום  בכל  למשפט.  יושבים  הם  בו  האלים,  של  מושבם  מקום 
Sleipnir, סוסו בן שמונה  ְסֶלּפניר –  ֵאסיר.  על גב סוסיהם על פני ביפרֹוסט הקרוי גשר 
זהוב, חד־מבט, רמך,  הרגליים של אודין, הוא הטוב שבהם. האחרים הם: דרדס, בהיר, 

קל־רגל.  גב־פז,  שעיר,  ברק,  רב־און,  כסוף־גב, 
ְלֶדר עלה באש עם רוכבו יחדיו, ובאשר לתֹור, זה צועד רגלי ומוטל עליו  ּבַ סוסו של 

כנאמר: זאת  הזרם.  כפול  ֶקרַלאּונג  נהר  ואת  והאֹוְרְמט  הקֹוְרְמט  נהרות  את  לצלוח 

ֶקְרַלאּוְנג ֶאת  ְוֵכן  ְואֹוְרְמט  קֹוְרְמט  ֶאת 
ִלְצלַֹח,  ּתֹור  ַעל  עֹו  ַמּסָ ּבְ

ֶאל ֵיֵלְך  ָאְבָדנֹו  ֶאל  יֹום  ל  ּכָ ְלֵעת 
ָהִאיְגְדָרִסיל, ִאיַלן 

ֶלָהבֹות, ּבְ עֹוֶלה  ָהֵאִסיִרים  ר  ׁשֶ ּגֶ י  ּכִ
ַהּקֶֹדׁש." ֵמיֵמי  ּגֹוִעים 

ביפרוסט?" על  בוערת  האש  "האומנם  גנגלר,  שאל  לי,"  אמור  אנא,  "אך 
על  זאת  בוערת.  אש  הוא  בֶקשת,  רואות  "שעיניך  האר,  לו  השיב  האדום,"  "הגוון 
דרכם  עושים  היו  כן  שאלמלא  ונפילי־ההר,  נפילי־הכפור  את  המקום  מן  להדוף  מנת 
תפארת,  משכנות  הם  במרום  מרובים  הרקיע.  משכנות  אל  ופורצים  הגשר  פני  על 
עץ  שתחת  למעיין  בסמוך  הֵאלים.  ֶחבר  מטעם  שומר  ניצב  מהם  אחד  כל  של  ובפתחו 
 ,Urdr  – אּוְרד  שמותיהן  בתולות,  שלוש  דרות  ובו  ונועם,  חן  רב  נווה  ניצב  הֵמילה, 
'עתיד'. העלמות, כפי   – Skuld וְסקּוְלד –  'הווה',   – Verdandi ֶוְרַדְנִדי –  'ָעָבר',  ופירושו 
בצאת  בחלד.  האדם  של  גורלו  את  הגוזרות  והן  נֹורנֹות,  מכונות  שמותיהן,  שמעידים 
חלקן  רב,  הוא  הנורנות  ר  ִמסּפַ בחייו.  דרכו  את  לטוות  תפקידן  אמו,  מרחם  התינוק 

בנידון: נאמר  שכן  והַאלִפים.  הגמדים  מגזע  מוצאן  אחרות  הרקיע,  ילידות 

ַלּנֹוְרנֹות ן  ּכֵ ַעל  קּו,  ֻנּתְ ֵלָדָתן  ּבְ ַרּבֹות 
ֶבט, ׁשֵ אֹו  ֶאָחד  ָאב  ֵאין 

ָלַאְלִפים נֹוְלדּו  ֵמֶהן  ָהֵאִסיִרים,  נֹות  ּבְ ֵמֶהן 
ָבִלין." ּדְ ל  ׁשֶ ֵמֲחָלָציו  ָיְצאּו  ֵמֶהן 

כי עליהן  נותנת  "אזי הדעת  גנגלר,  גורלו של האדם," שאל  הנורנות טוות את  "אך אם 
בני־מזל  אנוש  בני  בין  שיש  הדבר  קורה  אפוא  כיצד  אנוש.  בני  כל  של  גורלם  לגזור 
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הנכרתים  מהם  שיבה,  לגיל  מגיעים  מהם  מעמד,  נעדרי  דלפונים  ולעומתם  ממון,  ורבי 
במיטבם."

והגורל שהן טוות  כוונותיהן טובות  נאצל,  לו האר, "אלו שמוצאן  "הנורנות," השיב 
ואומלל."  אכזר  גורל  גוזרות  המרושעות  הנורנות  לעומתן  הוא.  אף  וטוב  נאצל 

17. עוד מנפלאות איגדרסיל האילן

שאל  הֵמילה?"  בעץ  קשורים  והם  באוזני,  להשמיע  תוכל  פלאים  מעשי  עוד  "אילו 
גנגלר. האר השיב: "דבר נוסף הקשור בעץ המילה אוכל לספר לך, אודות הנשר היושב 
 .Vedrfölnir  – ֶוְדפֹוְלניר  ושמו  נץ  שוכן  עיניו  שתי  ובין  חוכמתו,  ורבה  העץ  ענפי  בין 
ריב  לעורר  ומבקש  האילן,  ובמורד  במעלה  מתרוצץ   Ratatöskr  – ַרָטטֹוְסק  ושמו  סנאי 
עלי  את  ומכרסמים  ענפיו  בין  רצים  איילים  בני  ארבעה  נידהֹוג,  לבין  הנשר  בין  ומדון 
העץ. שמותיהם: ָדִאין, ְדָבלין, דּוֵניר והרביעי דּוַרתרֹור. בנוסף עליהם שוכנים בֶוולֶגרמיר 

כנאמר: ספור,  אין  נחשים 

ָהִאיָלן ִאיְגְדָרִסיל  ר  ִמְתַיּסֵ
זֹאת: ְלָתֵאר  כֹול  ַהּיָ ָאָדם  ֵאין 

ל, ָהַאּיָ ַמְעָלה  ִמּלְ ְך  נֹוׁשֵ
ָהָרָקב, ֲאכּול  ַזע  ּגֶ ּבַ

ה. ַמּטָ ִמּלְ ּכֹוֵסס  ְוִניְדהֹוג 

ואומר: מוסיף  הכתוב  בכך,  די  לא  וכמו 

יר, ְלַמְכּבִ ים  ְנָחׁשִ יו  ְחּתָ ִמּתַ
ְלָסְפָרם. יּוַכל  לֹא  ֱאִויל  קֹוף 

תולשים  הגזע  מן  וְסָבְפניר  ואֹוְפניר  גָרפבֹולּוד,  וכן  ק  גָרּבַ גָרְפביְטניר,  בני  הם  ומֹוין  גֹוין 
וענף.  חוטרים 

ביומו  יום  מדי  מים  ממנה  נוטלות  אּורד  באר  ליד  השוכנות  שהנורנות  נאמר  ועוד 
וייבול. זאת  וכן את החומר השקוע במים ומתיזות אותו על עץ המילה לבל יעלה רקב 
כקרום  צחור  הוא  יהיה  כי  עד  חפץ  וכל  דבר  כל  ולהלבין  לטהר  מיטיבים  הקודש  מי  כי 

בוולוספו: כנאמר  קליפתה,  מתחת  הביצה  את  העוטף 
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ִאיְגְדָרִסיל.  ָהִאיָלן:  ם  ׁשֵ ֶאת  י  ָיַדְעּתִ
ָהֲעָנק ָהֵעץ  ַלח  ִהיר  ַהּבָ ל  ּטַ ּבַ י  ּכִ

אּוְרד, ל  ׁשֶ ַמִים  ִמּבֹור  ַהְרֵחק  לֹא  ֵדל  ַהּגָ
ָקעֹות. ּבְ ּבַ ָטר  ַהּמָ ְך  ִנּתָ ּנּו  ּוִמּמֶ

הטל הנוטף מעלוותו על הארץ נקרא בפי בני אנוש 'טל־הדבש' וממנו ניזונות הדבורים. 
בשם  הקרוי  העופות  גזע  נברא  ומהם  שמם,  ברבורים  הבאר,  מן  שותים  עופות  שני 

זה." 

18. על מחוזות הרקיע

"אתה מרבה להשמיע באוזני אודות הרקיע ונפלאותיו," אמר גנגלר, "אך ֵאילו משכנות 
שם?" לראות  ניתן  נוספים 

"רבים והדורים הם המשכנות הנוספים ברקיע," השיב לו האר. "אחד מהם המכונה 
שוכנים  אלפי־אופל  אולם  אלפי־אור.  יושבים  ובו  הַאלפים',  'בית  פירושו  ַאלפַהיים, 
מן  צחים  אלפי־אור  בדמותם.  ופחות  במעשה  בעיקר  מאחיהם  ונבדלים  האדמה  תחת 
השמש, אלפי אופל שחורים מן הזפת. משכן נוסף, אינו נופל אף הוא ביופיו מן השאר, 
וקורותיו  עמודיו  שמו,  'בוֵהק'   – ְגליטניר  אחד,  ועוד  'רב־זוהר',   – ליק  ֵריַדּבְ ּבְ הוא 
'צוק־מרום'   – הימינּביֹורג  אחר,  מקום  בכסף.  יצוק  מעליהם  והגג  אדום  זהב  עשויים 
ָוָלְסקַיאלף  את  להזכיר  הדין  מן  וכן  הרקיע,  סף  על  ביפרוסט  של  בקצהו  מצוי  שמו, 
המכוסה  האלים,  של  מלאכתם  מעשה  אודין,  של  הפאר  רב  נווהו  'נווה־החללים',   –
אבי־כול  אבי האלים. כאשר  כס  הוא  'כס־שער', הלא  לידסקַיאלף,  ניצב  ובו  כסף טהור 
המשכן  נמצא  הרקיע  של  הדרומי  בקצה  ומלואו.  עולם  ממרומיו  רואה  הוא  בכס  מסב 
גם  לעד  ישרוד  והוא  גימֶלה,  שמו  עצמה,  השמש  מן  יותר  מזהיר  והוא  מכולם,  הנאה 
כאשר יבוא הקץ על השמים ממעל ועל הארץ מתחת, ובו ימצאו את משכנם לעולמי־

בוולוספו: כנאמר  ויושר,  צדק  אנשי  עד 

ֶאְרֶאה ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ִמן  ְזִהיר  ַהּמַ 'אּוָלם 
ב.  ִנּצָ ִגיְמֶלה  ּבְ הּוא  ְרַוִים,  ּפַ ְזַהב  ְמצָֹעף 

ָהָרָחב ָהאּוָלם  יֵטי  ּלִ ׁשַ יִקים,  ַצּדִ
ר." ּוְבאֹׁשֶ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ָלַעד  ּבֹו  נּו  ּכְ ִיׁשְ

ואת  השמים  את  יכלו  סּורט  להבות  כאשר  והרס  מחורבן  המשכן  את  יבטיח  מה  "אך 
גנגלר.  שאל  הארץ?" 
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 – ַאְנְדַלְנג  ושמו  נוסף  רקיע  מצוי  דרום  בפאתי  "כי  האר,  השיב  נאמר,"  כך  "על 
גימֶלה,  מצוי  ובו   ,Vídbláinn  – ויְדּבֵלין  הוא  שלישי,  רקיע  מתרומם  ומעליו   ,Andlangr

אלפי־אור."  כעת  שוכנים  שם 

19. על עונות השנה ורוחות השמים

גלי  את  מסעירות  רבה  כי  שבעוצמתן  הרוחות  מוצא  מהו  גנגלר,"  אמר  לי,"  נא  "אמור 
להבחין  האדם  עיני  כושלות  הרב,  כוחן  אף  על  זאת,  עם  אש.  להבות  ומבעירות  הים 

צורתן."  מופלאה  ודאי  אכן  בהן? 
"אוכל להשיב על שאלתך," ענה לו האר ופירש: "עליך לדעת כי בקצה הצפוני של 
הנפיל  פורש  כאשר  נשר.  נוצות  המכוסה   Hræsvelgr  – ֵרסֶולג  ושמו  נפיל  שוכן  הרקיע 

נאמר: כך  על  אברותיו.  מבין  הרוחות  פורצות  על,  אל  ונוסק  כנפיו  את 

ִפיל ַהּנָ ֵרְסֶוְלג  ָרִקיַע  ְקֵצה  ּבִ ׁשֹוֵכן 
ר ֶנׁשֶ ל  ׁשֶ ִליָמה  ּגְ סּותֹו  ּכְ

ֶרֶצת ִמְתּפָ ָהרּוַח  אֹוְמִרים,  ָנָפיו,  ּכְ ין  ִמּבֵ
ַהֶחֶלד." ֶמְרֲחֵבי  ַעל 

20. חום הקיץ וכפור החורף

וקפוא?" קר  והחורף  בקיץ  החום  רב  "מדוע  גנגלר,  ביקש  עוד,"  לי  "אמור 
האר.  ענה  מאליו,"  ברור  שאלתך  על  המענה  שהרי  זאת,  שואל  היה  לא  נבון  "איש 
כיוון שאוויל אתה ולא שמעת דבר על הסיבות לכך, אסלח לך הפעם על שאלתך  "אך 
 Svásudr  – ְסָבסּוד  הקיץ,  אבי  בורותך.  באפלת  לך  להניח  רוצה  אינני  שכן  המטופשת, 
לעומתו,  ייחשב.  לענוג  במגע,  עמו  הבא  דבר  שכל  נועם  ורב  עדין  כה  יצור  הוא  שמו, 
לכל  ובדומה   ,Vásadr  – ַוַסד  של  בנו  והוא  וִויְנְדְסָבל  ִויְנדלֹוִני  שמות,  שני  החורף  לאבי 

וקודרת." עגומה  ודמותו  קפואה  נשימתו  גזעו  בני 

21. אודין

אנוש  בני  על  בהם  האלים  הם  מי  גנגלר,  אמר  ממך,"  במחילה  לי,  ענה  "ועתה 
להאמין?"

ולעבוד." לכבד  אנוש  בני  שעל  האלים  מניין  הוא  "שנים־עשר 
ובכבוד." באון  מהם  נופלות  אינן  ינהאר,  הוסיף  הן,"  אף  "והאלות 
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כל  על  ריבון  הוא  אודין.  "הוא  תרידי,  המשיך  הֵאסירים,"  בין  והבכיר  "הראשון 
למצַוות  כילדים  לפקודתו  סרים  כולם  האלים,  שאר  של  כוחם  רב  כי  ואף  הדברים, 
ממנה  נבצר  אולם  לעתיד,  האדם  של  גורלו  בראיית  ניחנה  היא  אשתו,  פריג  אביהם. 

ללוקי: אודין  בדברי  נאמר  כך  ועל  להתרחש.  העתיד  את  לגלות 

ֹזאת ּבָ ּתָ  ׁשְ ּקַ ּבִ ִאם  לֹוִקי,  ה,  ַאּתָ פּוי  ׁשָ לֹא 
יָך. ַמֲעׂשֶ ת  ֶחְרּפַ ֶאת  ם  ְלֻכּלָ ְלַגּלֹות 
ְפִריג, ל  ׁשֶ ְלֵעיֶניָה  ַהּגֹוָרל  לּוי  ּגָ ֵהן 

ָבר.  ּדָ ּבַ מֹוָדה  ִהיא  ֵאין  ׁשֶ ֲאִפּלּו 

אודין מכונה ַאלָפֶדר שפירושו 
אבי  הוא  שכן  'אבי־כול', 
ַולָפדיר  וכן  כולם,  האלים 
הבוחר',  'האב  הוא  שפירושו 
את  לבניו  בוחר  הוא  שכן 
הקים  למענם  הקרבות,  חללי 
הוולהאלה  משכנות:  שני 
חללי  קרויים  בהם  וִוינגֹולף, 
ֵאינֶהרַיאר  בשם  הקרבות 
לאודין  'גיבורים'.  שפירושו: 
שמות נוספים רבים, ארבעים 

סך־הכול."2 ותשעה 
ומה  נאמר  מה  "אכן, 
ועצום,"  רב  מספר  נדבר, 
חייב  נכון  "אל  גנגלר.  קרא 
וחכם  דעת  בר  להיות  האיש 
לעשות  והיכן  מתי  ידע  למען 
התואם  הנכון  בשם  שימוש 

לנסיבות."
"בראש  השיב:  והאר 
וראשונה דרוש זיכרון מעולה 

לרשימה המלאה ראו לוח שמות בכרך זה.   2

ומונין  הוגין  העורבים  שני  מעליו  הדרו.  במלוא  אודין 
 .1901  ,(Gehrts) גרץ  יוהאן  ופֶרקי.  ֶגרי  הכלבים  ולרגליו 



שירת הצפון

132

על מנת לזכור את השמות כולם. אך אוַמר לך בקצרה מה היא העילה למספר השמות 
מנת  על  לשפתה  שמו  את  לתרגם  ביקשה  ולשון  אומה  כל  בחלד.  השפות  ריבוי  הרב: 
לעובדו כראוי. עם זאת חייב אודין אחדים מן השמות לאירועים שהתרחשו במסעותיו 
נעלמו  אם  ויודע  משכיל  לאיש  להיחשב  יכול  אתה  אין  מקדם.  בסיפורים  והנזכרים 

עלילותיו." ממך 

22. תור

ובמה  הוא  מה  "פועלם  לדעת.  גנגלר  ביקש  האלים?"  שאר  שמות  על  "ומה 
תרומתם?"

או  ֵאסיר־תור  אותו  שמכנים  ויש  שמו,  "תֹור  האר,  השיב  שביניהם,"  האון  "רב   
אֹוקּו־תור, והוא החסון והחזק מכל בני אנוש והאלים גם יחד. מלכותו קרויה תרּודָבנָגר 
אולמות,  וארבעים  חמש־מאות  ובו   Bilskirnir  – יְלְסקירניר  ִבּ וִמשכנו   Thrúdvangar  –

גרימניר: בשירת  נכתב  כך  ועל  פעם.  אי  שנבנה  ביותר  הגדול  הבניין  והוא 

ן  ּכָ ִמׁשְ ַחְדֵרי  ִעים  ַאְרּבָ
ֵמאֹות ֲחֵמׁש  ְועֹוד 

ָאֹנִכי  י  ָסַפְרּתִ
ָנֵוהּו. יְלְסִקיְרִניר  ּבִ ּבְ
ָרִאיִתי  ים  ּתִ ַהּבָ ין  ּבֵ

ֵאר, ּפְ ּגֹות  ּגַ ָלֶהם 
ִני.  ּבְ ל  ׁשֶ הוא  ם  ּלָ ִמּכֻ דֹול  ַהּגָ

לשני  הרתומה  מרכבה  לתור 
וַטנגריְסניר  ַטְנגניֹוְסט  שעירי־ִעזים, 
'חורק  פירושו  הראשון  שמותיהם. 
מכאן  שן'.  'חורץ  והשני  שן', 
'תור  שפירושו  אֹוקּו־תור  הכינוי 
חפצים  שלושה  תור  בידי  ב'.  הַרּכָ
 Mjöllnir  – ְמיֹוְלניר  מציאות:  יקרי 
לנפילי־ היטב  המוכר  הקורנס, 
לעת  מניסיונם,  וההרים  הכפור 
ומעופף  לקראתם  הקורנס  מושלך 

(שחזור).  קורנסו  על  הנשען  תור  של  צלמית 
ה-9. המאה  איסלנד, 



133
תעתועי גילפי

ובני  אבותיהם  של  ספור  לאין  רסוקות  גולגולות  לזכותו  נמנים  שהרי  הפלא,  ומה  בחלל. 
ביתם. 

ֶמגינגַיארדיר,  ושמה  והאומץ  האון  חגורת  זו  המציאות,  יקר  הוא  אף  השני,  החפץ 
הברזל  כפפות  הן  במינו,  ומיוחד  נדיר  הוא  אף  השלישי,  החפץ  כוחו.  את  המכפילה 
את  למנות  שבכוחו  אדם  עוד  קם  לא  בידו.  הקורנס  את  יאחז  כאשר  יחבוש  שאותן 
לי  והידוע  המוכר  את  באוזניך  לספר  ממני  נדרשות  היו  רבות  ושעות  תור,  עלילות  כל 

בלבד." 

ְלֶדר  23. ּבַ

דבר־מה  שמעתי  לו  היה  "עדיף 
גנגלר. אמר  הֵאסירים,"  שאר  על 

ענה  אודין,"  של  השני  "בנו 
עליו   ,Balder  – ְלֶדר  ּבַ "הוא  האר, 
הוא  כי  היסוס  ללא  לומר  ניתן 
המיטיב מכולם וכי האנושות כולה 
תוארו  יפה  כה  כבודו.  את  אומרת 
עד שדומה  איבריו,  וכה מושלמים 
מתוכו.  אור  קרני  מקרין  הוא  כי 
מיפי  משהו  על  לעמוד  ותוכל 
לך  אומר  אם  וגופו  מחלפותיו 
שבצמחים.  כצחור  כמוהו  שמצחו 
והרהוט  הענוג  החכם,  הוא  בלדר 
מבין כל אלי ֵאסיר, ומשפט שחרץ 
בנווה  שוכן  הוא  יופר.  לא  לעולם 
'זוהר  ליק, כלומר:  ֵריַדּבְ ּבְ השמיימי 
יבוא  לא  בׁשעריו  אשר  שופע', 

כנאמר: זאת  ורשע.  טומאה  דבר 

ר ֲאׁשֶ ֶוה  ַהּנָ ל  ׁשֶ מֹו  ׁשְ הּוא  ִליק  ֵריַדּבְ ּבְ
נֹו, ּכָ ִמׁשְ ֶאת  ָמָצא  ְפָלא  ַהּמֻ ְלֶדר  ּבַ ּבֹו 

ָהָאסֹון  ֲהֵרי  ָהרּוִנים  ִמְנַין  ּובֹו 
יֹוֵדַע. ָאנִֹכי  ֹזאת  ְלַהְפִליא,  הּוא  מּוָעט 

.1887  ,(Reich) רייך  ז'ק  הדרו.  במלוא  בלדר 
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24. ְניֹוְרד 

הקודש  ממחוזות  באחד  השוכן   ,Njördr  – ְניֹוְרד  "הוא  האר,  המשיך  השלישי,"  "האל 
הבערה  ועל  בים  הסופות  על  וממונה  הרוחות  ריבון  הוא   .Nóatún  – נואטון  הקרוי 
כן  ועל  וקנייניו  עושרו  רבים  הים.  ויורדי  הדייגים  אותו  שעובדים  מכאן  המשתוללת, 
עם  נמנה  אינו  ניורד  אולם  ממנו.  אותם  המבקשים  לאלו  אוצרות  לחלק  בכוחו  יש 
אך  לגבר.  והיה  גדל  ובה  העולם  לאוויר  יצא  בה  בָוונַהיים,  מוצאו  שכן  הֵאסירים,  גזע 
השלום  חזר  כך   .Hœnir  – להֹוניר  בתמורה  לֵאסירים  ערובה  כבן  מסרוהו  הָוונירים 
ְתַיאִזי  של  בתו  לאישה,   Skadi  – ְסָקִדי  את  נשא  ניורד  לָוונירים.  האסירים  גזע  בין 
במחוז  מסולע,  הרים  ברכס  הבנוי  אביה  בבית  לשכון  העדיפה  סקדי  הנפיל.   Thjazi  –
ניורד העדיף את חוף הים. לבסוף הסכימו ביניהם,  Thrymheim, אך  הקרוי ְתרימַהיים – 
כאשר  אחד,  יום  בנואטון.  ושלושה  בתרימהיים  לילות  תשעה  להתגורר  ואשתו,  הבעל 

בזמר: פצח  בנואטון,  משכנו  אל  ההרים  מן  שב  ניורד 

ָהר, ּבָ ּכֹן  ׁשְ ִמּלִ י  ָעַיְפּתִ
ִמיִמים ּתְ ֵלילֹות  ָעה  ׁשְ ּתִ

ָהִרים. ּבֶ יִתי  ָעׂשִ

ֵאב, ַהּזְ ל  ׁשֶ ִיְלָלתֹו  ֲאָבל 
ַאְכָזר ְצִליָלּה  ָהָיה 
ְרּבּוִרים. ַהּבַ יר  ִ ִמּשׁ

משלה: במזמור  סקדי  השיבה  כך  על 

ְיכֹוָלה י  ֵאיֶנּנִ ִליׁשֹן 
ִבי, ּכָ ִמׁשְ ַעל  ם  ַהּיָ ְלחֹוף 

ם ַהּיָ עֹופֹות  ְצִריחֹות  ן  ּכֵ ׁשֶ
ְמִקיצֹות ּבֶֹקר  ּבַ ם  ּכֵ ַהׁשְ

ְיָלה.  ַהּלַ ַמת  ְרּדֵ ִמּתַ אֹוִתי 

שבה אפוא סקדי אל רכסי ההר המסולעים 
לרגליה  שקשרה  כיוון  ושם,  בתרימהיים, 
היא  וִחציה,  קשתה  את  ונטלה  שלג  גלשני 

והציד. החורף  אלת  ְסָקִדי, 
 .1893  ,(Saltza) זלצה  פון  פרדריק 
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'אלת  שפירושו  אֹונדּורדיס,  או  אֹוְנדּור  שמה,  ומכאן  פרא,  חיות  בציד  ימיה  את  מבלה 
בכתובים: כנאמר  זאת  השלג',  גלשני 

ֶוה  ַהּנָ הּוא  ִריְמַהְים  ּתְ
ְלָפִנים ַכן  ׁשָ ּבֹו 

ָהַעז,  ַיאִזי  ּתְ
ִפיִלים. ּנְ ּבַ ַהּנֹוָרא 

ם  ׁשָ ּכֹן  ׁשְ ּתִ ה  ַעּתָ ַאְך 
חֹוָרה ַהּצְ ְסָקִדי 

ְוַהּטֹוב,  ן  ׁשָ ַהּיָ ָאִביָה  ֵבית  ּבְ
ָהֵאִלים  ַרְעַית 

ֶלג. ֶ ּשׁ ּבַ ת  ַהּגֹוֶלׁשֶ

25. האלים ְפֵרי וְפֵרָיה

 Freyja  – וְפֵרָיה   ,Freyr  – ְפֵרי  ושמו  בן  ילדים,  שני  בנואטון,  במשכנו  נולדו  "לניורד 
ריבון  הוא  האלים.  בכירי  עם  ְפֵרי  נמנה  לימים  תואר.  ויפי  און  רבי  שניהם  אחותו, 
השלום  מביא  והוא  והקציר,  האסיף  האדמה,  ּפִרי  סר  לפקודתו  השמש,  וקרני  הגשם 
בנווה  שוכנת  האלות,  בקרב  הענוגה  ְפֵרָיה,  ועושר.  שפע  אנוש  לבני  ומעניק  הארץ  על 
ְפֵרָיה  דואגת  תצא,  אליו  הקרב  איזהו  היא  אחת  'ׂשדה־עם'.  שפירושו  פֹוְלְקָבְנג,  הקרוי 
לאודין.  שייכת  האחרת  המחצית  החללים,  מחצית  על  בעלותה  את  לעצמה  להבטיח 

הכתוב: שאומר  כפי  זאת, 

ָהָרם ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ פֹוְלְקָבְנג  ּבְ
ְוׁשֹוֶלֶטת ְפֵרָיה  ֶבת  יֹוׁשֶ

ִית. ַהּבַ אּוַלם  ֵבי  מֹוׁשְ ַעל 

ֵמַחְלֵלי  ַמֲחִצית  ּבְ
יֹום ָכל  ּבְ ִהיא  זֹוָכה  ְקָרבֹות 

אֹוִדין. ל  ׁשֶ ְזכּותֹו  הּוא  ֶתר  ַהּיֶ

במרכבה  באה  היא  אליו   ,Sessrúmnir  – ֶססרּוְמניר  המכונה  משכנה,  הוא  והדור  גדול 
'ְפרּו'  המילה  עזרתה.  למבקשי  אוזנה  את  מטה  היא  לב  בחפץ  חתולים.  לשני  רתומה 
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ְפֵרָיה נודעת  אשר פירושה בלשוננו הוא אשת חיל רבת קניין מבית טוב, משמה נגזרה. 
יעבדוה."  הם  באשר  האוהבים  כי  הדין  ומן  פשוטים,  אהבה  לשירי  באהבתה 

26. טיר 

"האלים שאת שמותיהם ציינת," אמר גנגלר, "כולם רבי און הם, ואין זה פלא בעיני שיש 
בכוחך לעולל גדולות ונצורות, שכן תכונותיהם מוכרות לך היטב ואתה מיטיב לחלץ מהם 

שהזכרת?"  אלו  על  נוספים  שמות  בפַני  למנות  התוכל  אך  להצלחותיך.  הדרוש  את 
חת  ללא  והעשויים  הנועזים  מן  טיר,  את  לדוגמה  "קח  האר.  השיב  "בהחלט," 
אותו  עובדים  כן  ועל  בקרבות,  והגבורה  העוז  סמל  הוא   Týr  – טיר  האלים.  שבקרב 
'און־טיר' לניב הבא לציין אביר שעולה באומץ לבו על  בני חיל. כך למשל היה הביטוי 

'טיר־דעת'.  בלשוננו  מכונה  בחוכמתו  הנודע  האיש  לו  בדומה  רעיו. 
לבו:  לאומץ  עדות  לך  ואתן  הבה 
היה זה כאשר ביקשו האסירים לקשור 
לשלשלת  הזאב   Fenrir  – ֶפְנריר  את 
הזאב  בהם  חשד   ,Gleipnir  – ניר  ְגֶלּפְ
התנה  כן  ועל  לעד,  אותו  יכבלו  שמא 
כופתים  הם  שבעוד  בכך  הסכמתו  את 
את  בלועו  הוא  יחזיק  בשלשלת  אותו 
את  ונתן  היסס  לא  טיר  טיר.  של  ידו 
נוכח  כאשר  אך  המפלצת,  בלוע  ידו 
פנריר לדעת שאין האסירים מתכוונים 
במלתעותיו  וכרת  שיסף  לשחררו, 
מאז  הנקרא  במקום  טיר  של  ידו  את 
טיר,  כי  הוא  פלא  לא  הזאב'.  'ִמפַרק 
מרבה  איננו  אחת,  יד  בעל  שנותר 

האדם.  בני  בין  שלום  להשכין 

27. עוד מאלי הרקיע

ושמו  האלים  מן  אחד  "עוד 
לתהילה  הוא  אף  הנודע  ָרִגי,  ּבְ
ובעיקר  היתרה,  חוכמתו  בזכות 
והשוטפת. הרהוטה  לשונו  בגין 

לאלים  הנעורים  תפוח  את  מעניקה  אידון 
עליהם. קפצה  שהזקנה 

צ'רלס  איורים:   .The Heroes of Asgard מתוך: 
 .1891 לונדון,   (Huard) יוארד 
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הנועד  ביטוי   – ָרג  ּבְ בשמו,  מקורה  עצמה  שהשירה  אלא  בשירה,  בקי  שהאל  די  לא 
ִאידּון  רעייתו  שם  זכר.  או  נקבה  ממין  אם  היא  ואחת  סגולה,  יחידי  משוררים  לתאר 
די  עליו,  קפצה  הִזקנה  כי  חש  האלים  מן  ומי  והיה  תפוחים.  תיבת  וברשותה   ,Idunn  –
המרום  אלי  ומחדשים  חוזרים  כך  כבראשונה.  שבים  ונעוריו  אידון,  בתפוח  לנגוס  לו 

הַרְגָנרֹוק." יום  עד  נעוריהם  את 
יסולא  שלא  אוצר  אידון  ביד  "נתנו  דיבורו,  שטף  את  גנגלר  קטע  דומני,"  "האלים, 

אמונם."  את  בה  הם  נותנים  הסתם  ומן  בפז, 
סיכון  עצמם  על  נטלו  "שהאלים  וחייך,  האר  השיב  הדבר,"  קרה  פעם  "ואכן, 
האלים  שמות  את  תשמע  כאשר  באוזניך  לספר  לי  שיזדמן  כפי  יתואר,  שלא  כבד 

האחרים.

28. ַהְימָדל אשר על המשמר

תשע  של  בנם  הוא  ַהְימָדל  ָלָבן'.  'אל  גם  הנקרא  מהם,  אחד  הוא   Heimdallr  – "ַהְימָדל 
בפיו,  זהב  שיני  וקדושתו.  כוחו  הם  רבים  האלים,  בכירי  עם  נמנה  הוא  אחיות,  בתולות 
'ׂשדה־רקיע',  משמע,  בהימיְנּביֹורג,  שוכן  והוא  'גב־זהב',  קרי:  גּוְלטֹוּפ,  סוסו  ושם 
גבול השמים,  נקבע מקומו על  כן  ועל  ביפרֹוסט. הוא שומר האלים  הנמצא בקצהו של 
שנתו  המרום.  שמי  אל  הגשר  על  דרכם  את  לעשות  הנפילים  מן  למנוע  מנת  על  זאת 
רואות  עיניו  יום,  או  זה  הוא  לילה  אם  היא  ואחת  הציפור,  כשנת  קצרה  ַהְימָדל  של 
הוא  מיטיב  מאוזניו,  הנמלט  דבר  ואין  שמיעתו  היא  דקה  סביב.  פרסאות  מאות  הכול, 
ֶקרן  ברשותו  הכבשה.  גב  על  הנפתל  הצמר  ואת  בשדה  העשב  צמיחת  את  לשמוע 
הֹופּוד,  קוראים  לחרבו  תבל.  במרחבי  נשמע  זו  של  וקולה  ְגַיאָלר,  קרן  בשמה  הנודעת 

לאמור: עליו  נכתב  עוד  'ראש'.  כלומר: 

מֹו ׁשְ הּוא  יֹוְרג  ִהיִמיְנּבְ
אֹוְמִרים ְך  ּכָ ַהְיְמָדל,  ּובֹו,  ֶוה  ַהּנָ ל  ׁשֶ

ָמָצא, נֹו  ּכָ ִמׁשְ ֶאת 
ַהּנֹוַח אּוַלּמֹו  ּבְ ֵאִלים,  ׁשֹוֵמר  ם  ְוׁשָ

ַנַחת. ּבְ ַבׁש  ּדְ ֵמי  לֹוֵגם 

ואומר: ממשיך  והכתוב 

הֹות ִאּמָ ע  ׁשַ ּתֵ ל  ׁשֶ ֶצֱאָצא  הּוא  ֲאִני 
ִלְבָנם. אֹוִתי  ָיְלדּו  ֲאָחיֹות  ע  ׁשַ ּתֵ י  ּכִ
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ְלֶדר 29. הֹודּור העיוור, רוצח ּבַ

אמנם  עיוור   ,Hödur  – הֹודּור  את  גם  מונים  "אנו  בדבריו,  האר  המשיך  הֵאסירים,"  "בין 
לב  בחפץ  יעדיפו  זה  וגם  זה  גם  המרום,  אלי  מבין  אל  או  אנוש  בן  זה  יהיה  און.  רב  אך 
את  לזכור  טובה  סיבה  להם  תהיה  כי  הסיכוי  רב  כן,  לא  שאם  שמו,  את  להגות  שלא 

הנטויה. זרועו  מחץ 

30. ִויָדר הדומם

נופל  כוחו  העור.  עבות  בנעליו  וידר  נודע  'הדומם'.  וכינויו  ִויָדר,  שמו  האלים  מן  "עוד 
מנוס  שאין  במקרה  ידיהם  את  עליו  סומכים  והאלים  עצמו,  תור  של  מכוחו  במעט  אך 

מִתגרה.

31. ָוִלי

אין  וַקשת  בקרב  אמיץ   ,Rindar  – וִריְנָדה  אודין  של  בנם   ,Váli  – ָוִלי  הוא  אחד  "עוד 
כמוהו.

32. אּולּור הנאה

בחץ  מיומן  תור.  של  חורג  בן  והוא   ,Sif  – ִסיף  של  בנו   ,Ullr  – אּולּור  שמו  אחד  "עוד 
ובנוסף  האלה.  המקצועות  בשני  בו  שיתחרה  מי  אין  שלג,  על  בגלישה  ואלוף  וקשת 

פנים. אל  פנים  בקרב  כמוהו  ואין  למופת  חיל  בן  אולור,  הוא  תואר  נאה  לכך 

33. פֹוְרֶסִטי השופט

ֶנּפ.  של  בתו  וָנָנה,  ְלֶדר  ּבַ של  בנם  והוא   ,Forseti  – פֹוְרֶסִטי  שמו  האלים  מן  אחד  "עוד 
לטיפול  זוכה  לפניו  המוגשת  משפטית  סוגיה  וכל   ,Glitnir  – ְגליטניר  הוא  משכנו  ֵשם 
קל  האלים,  בקרב  לא  כמותו,  שופט  עוד  אין  הצדדים.  בין  בפשרה  ומסתיימת  נאמן 

לאמור: כך  על  נכתב  שהרי  אנוש,  בני  בקרב  וחומר 

ְרַוִים, ּפַ ְזַהב  ָרבּוד  ִליְטִניר,  ּגְ מֹו  ּוׁשְ אּוָלם 
ָעָליו. ּמֵ ׁשֶ ג  ַהּגַ ְמקֶֹרה  ֶכֶסף  ּבְ

ֶעֶרב ְוַעד  ִמּבֶֹקר  ֵמֵסב,  ּבֹו  פֹוְרֶסִטי 
הֹוֶגֶנת.  ָרה  ׁשָ ּפְ ְוַעל  ְוֶצֶדק  ין  ּדִ ַעל  ׁשֹוֵקד 
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34. לוקי מלעיז האלים וצאצאיו

'מלעיז  אותו  המכנים  יש  נוסף,  אל  "תמצא  האר,  המשיך  הֵאסירים,"  אלי  "במניין 
 Loki  – לוקי  יחד'.  גם  אנוש  ובני  האלים  'חרפת  ואף:  וההונאה',  הכשל  'רוקם  האלים', 
ִליְנדי.  אּוטי וָנל אשתו. אחיו הם ּביליסט וֶהלּבְ שם בן הבלייעל, והוא בנם של הנפיל ַפְרּבַ
כמוהו  אין  נפשו.  ומרושעת  מתעתעת,  רוחו  אך  לתלפיות,  ובנוי  לוקי  הוא  תואר  נאה 
לעורמה ומעשי נבלה. לא אחת העמיד את חבר האלים בפני סכנת נפשות, וחזור ושוב 

 .Nari  – ָנִרי  קוראים  ולבנו   Sigyn  – ִסיִגין  אשתו  שם  בנכליו.  מאסון  אותם  חילץ 
נפילת   ,Angrboda  – מַאנְגְרּבֹוָדה  ובת  בנים  שני  "עוד  האר,  וסיפר  הוסיף  "ללוקי," 
נחש   –  Jörmungandr  – יֹורמּונַגנד  השני  הזאב,  ֶפְנריר  הוא  ביניהם  הראשון  יֹוטּונהיים. 
האלים  המתים.  בית  הוא  בתופת  היושבת  מוות,  היא   ,Hela  – ֶהָלה  ובת:  מידַגרד, 
וזאת  קשה,  פורענות  עליהם  יביאו  יוטונהיים  ילידות  שהמפלצות,  לדעת  במהרה  נוכחו 
אבי־כול  שיגר  אזי  ממנה.  אף  הגרוע  ואב  מרשעת  אם  ילידי  שהשלושה  העובדה  בשל 
לא  אודין  אבי־כול.  בפני  והביאו  עמם  השלושה  את  נטלו  הללו  למקום.  אלים  משלחת 
לממדים  גדל  הנחש  הארץ.  את  המקיף  הים  מעמקי  אל  הנחש  את  והשליך  זמנו  ביטל 
כבירים ובמהרה הקיף אף הוא את הארץ כולה ונשך את זנבו. את ֶהָלה השליך אודין אל 
ַמפנה את הבאים  ניְפלַהיים, והעניק לה שלטון על תשעה עולמות, אליהם היא  מצולות 

.1878  ,(Frölich) פרוליך  לורנץ  איור:  לוקי.  של  צאצאציו  את  מעניש  אודין 
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כבירות  הלה,  של  קנייניה  רבים  מזקנה.  או  מחולי  שמתים  אנוש  בני  כלומר:  אליה, 
'מגפה',   – ליה  ּכֵ 'רעב',   – מזונה  'כפור',  מכונה  משכנה  השערים.  ורחבים  החומות 
חולי'   – מיטתה  'אבן־נגף',   – משכנה  סף  'מופקרת',   – שפחתה  'עצל',   – מָשרתה 
מכאן  אדם,  בשר  בצבע  ומחציתו  כהה  כחול  גופה מחציתו  גון  צרורה'.  'צרה   – והפרגוד 

פלצות.  ומעוררת  אימה  מהלכת  הקודרת  שדמותה  גם  מה  בנקל,  לזהותה  שניתן 

35. כפיתת הזאב

לו  להגיש  העז  מטיר,  לבד  מביניהם,  אחד  לא  אף  אך  האלים,  בקרב  גַדל  הזאב  "ֶפנריר 
ששמעו  וכיוון  ביומו,  יום  מדי  וגדל  הולך  אותו  ראו  כאשר  כן,  פי  על  ואף  מזונו.  את 
לכבול  אומר  גמרו  ראשם,  על  פורענות  הזאב  יביא  יום  בבוא  כי  העתידות  מגידי  מפי 
השלשלת  את  הביאו  כאשר   .Lædingr  – ֵלדינג  קראו  לה  ברזל,  בשלשלת  המפלצת  את 
כיוון שכך  יוכל לנפצה בנקל.  יעלה הרצון מלפניו  כי אם  והעריך  לפניו הביט בה פנריר 
הכבלים,  את  ניפץ  האימתניים,  גופו  שרירי  את  אימץ  ואז  אותו,  לקשור  להם  הניח 

לחופשי.  ויצא 
ְדרֹוִמי  הקודמת,  מן  עוצמה  רבת  נוספת,  שלשלת  והתקינו  האלים  חזרו  שכך,  כיוון 
גם  לנפץ  אמרו,  בידו,  יעלה  אם  כוחו.  את  ולנסות  לשוב  הזאב  מן  ביקשו  הם  שמה. 
מאז  כי  שהעריך  כיוון  פנריר,  הרב.  כוחו  על  עולם  לתהילת  יזכה  זו,  מחשבת  מלאכת 
המעשה הקודם גדל כוחו באופן ניכר, הסכים להצעה, מה גם שלולא נטל סיכון מחושב 
את  השיל  הוא  להתפרע.  החל  והזאב  גופו,  את  כפתו  האלים  לתהילה.  זוכה  היה  לא 
השלשלת מגופו ארצה וקרע אותה לגזרים. מאז נטבע הניב: 'להשיל את דרומי' במובן 

ממצוקה'.  'להשתחרר  של 
ולהרחיק  הזאב  את  לכפות  בידם  עלה  לא  כי  האלים,  לב  נעכר  המעשה  לאחר 
אל  ְפֵרי,  של  משליחיו   ,Skírnir  – ְסקירניר  את  אבי־כול  שיגר  שכך,  כיוון  סכנתו.  את 
שלישית,  שלשלת  להתקין  בניסיון  ְסַוְרטַאלפַהיים,  השחורים,  האלפים  של  ארצם 
הייתה  חלקים  משישה  בכך.  שמלאכתם  גמדים  בידי  הפעם  שמה,   Gleipnir  – ְגֶלּפניר 
'שורשי  אישה',  'זַקן  רגליו',  על  החתול  נחיתת  'שאון  הם:  ואלו  השלשלת,  עשויה 
לא  שמעולם  גנגלר,  נותנת,  הדעת  הציפור'.  ו'רוק  הדג'  'נשמת  הדוב',  'גיֵדי  הסלע', 
בכחש,  אותך  אני  מסובב  כי  תחשוב  ולבל  שכך,  כיוון  קודם.  אלו  דברים  על  שמעת 
אין  ולסלע  רעש,  משמיע  אינו  רגליו  על  הנוחת  החתול  זָקן,  אין  לנשים  וחשוב:  צא 
להוכיחו  ניתן  שלא  אפילו  לאמיתה,  אמת  הוא  מפי  ששמעת  כל  זאת  עם  שורשים. 

במעשה."
ניתן  שלא  "אפילו  גנגלר,  השיב  אמת,"  הם  לי  שסיפרת  הדברים  כי  מאמין  "אני 
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נצרפה  כיצד  לדעת,  ברצוני  זאת  עם  דבריך,  בסוף  שאמרת  כפי  במעשה,  להוכיחם 
השלשלת."

כמו  וחלקה  רכה  השלשלת  הייתה  "אמנם  האר.  ענה  לך,"  להשיב  אוכל  כך  "על 
כאשר  כמוה.  מאין  עוצמה  רבת  גם  באוזניך,  מיד  כפי שאשמיע  אולם,  מיתר של משי, 
הזאב  את  זימנו  מעשהו,  על  לשליח  לב  מקרב  שהודו  לאחר  האלים,  בפני  הוצגה  זו 
הפעם  כי  בפניו  שציינו  ולאחר  הכבלים'  את  בפניו  הציגו   ,Lyngvi  – ליְנְגִבי  הקרוי  לאי 
ביקשו ממנו  והתעצם,  גדל  כוחם  יותר משהיו בפעם הקודמת אך  דקים  הכבלים אמנם 

המעשה. על  לחזור 
'רק  לשווא.  אולם  לבתקם,  בניסיון  בידיהם  הכבלים  את  האלים  נטלו  לכן  קודם 

אלו.'  כבלים  לנפץ  'יכול  לו,  אמרו  פנריר,'  אתה, 
היה  זאת,  עם  דק.  כה  כבל  ביתוק  על  לתהילה  אזכה  'שלא  הזאב,  השיב  'חוששני," 
ואחת  רגלי,  את  בו  לכפות  לכם  ארשה  לא  האריגה,  מלאכת  את  ליוו  כשפים  ומעשי 

למראה.'  המיתר  דק  כמה  היא 
לגזרים  שקרע  לאחר  המשי  כבלי  את  לבתק  עליו  יקשה  לא  כי  לו  הבטיחו  האלים 
זו עדות לכך שאין לאלים סיבה  כבלי ברזל. אולם אם לא יעלה בידו להשתחרר, תהיה 

הכפיתה.  מן  גופו  את  לשחרר  קל  בלב  לו  יניחו  ואזי  ממנו  לחשוש 
לחלץ  תמהרו  לא  בעצמי,  להשתחרר  אוכל  לא  'שאם  הזאב,  השיב  חושש,'  'אני 
אותי מן הכבלים. כיוון שכך, כאשר תכפתו אותי יחזיק אחד מכם את ידו בלועי, לאות 

שולל.'  אותי  להוליך  זדון  כוונת  בלבכם  שאין 
נותרה בידיהם ברירה. אזי צעד טיר לפנים  ונוכחו לדעת שלא  זה בה  האלים הביטו 
הזאב,  את  האלים  כפתו  עתה  המפלצת.  של  מלתעותיה  בין  ידו  את  מורא  ללא  והניח 
ואימץ  גופו  את  מתח  הקודמות  לפעמים  בדומה  מעליו.  הכבלים  את  לנער  ביקש  וזה 
כן הלכו  את שריריו בניסיון להיחלץ, אולם ללא הועיל. להפך, ככל שהוסיף להשתולל 
ידו,  את  שאיבד  טיר,  ורק  למראהו,  בצחוק  פרצו  האלים  בשרו.  את  והידקו  הכבלים 

צחק.  לא 
הזאב להשתחרר,  בכוחו של  ואין  בידם  עלה  כי המעשה  לדעת  נוכחו האלים  כאשר 
אשר  ְגיֹול,  בשם  מידות  גדול  לסלע  וקשרו  הכבלים,  אל  אותה  חיברו  שלשלת,  נטלו 
נוסף,  מידות  רב  לסלע  הכבל  קצה  את  קשרו  ביטחון,  וליתר  אזי,  באדמה.  עמוק  ָקברו 

האדמה.  במעמקי  אותו  גם  וָקברו  ְתִביִטי,  הוא 
במלתעותיו  לנשוך  ביקש  להשתחרר,  סיכוי  נעדר  בניסיון  לשווא  פנריר, שהשתולל 
עד  ונתקעה  הלסת  את  קרעה  זו  בפיו,  גדולה  חרב  הללו  נעצו  שכך  כיוון  האלים.  את 
כך  וֹון.  ושמו  לנהר  והיה  וקלח  זרם  מפיו  הניגר  ורוקו  בקול,  יילל  פנריר  בִחּכֹו.  ניצב 

ַרְגָנרֹוק."  ימי  עד  המצב  נותר 
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כיוון  אך  לוקי.  של  חלציו  מבין  יצא  און  רב  מרעים  "זרע  גנגלר,  אמר  כך,"  "אכן 
וחלק?" חד  המפלצת  את  קטלו  לא  מדוע  הזאב,  מן  חששו  כה  שהאלים 

הזאב,  של  בדמו  יוכתם  לבל  משכנם,  לטוהר  האלים  דאגת  בשל  "זאת  השיב:  האר 
אודין."  של  רוצחו  הוא  יהיה  הימים  באחד  כי  אומרת  שהנבואה  אף 

ה-18.  המאה  הצעירה,  האדה  מתוך  איור  טיר.  של  ידו  את  טורף  הכבול  פנריר 
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36. הֵאלות

הֵאלות?" על  מה  לי,  אמור  אנא,  "ועתה, 
רב  בנווה  השוכנת  ְפריג,  היא  הראשונה,  הגברת  שבהן,  "הבכירה  דיבר:  האר 
ק  Sága, השוכנת בסֹוְקַוּבֶ ָסָגה –  Fensalir. הבאה אחריה היא  ֶפנָסליר –  תפארת ושמו 
אין   ,Fir  – ִפיר  היא  השלישית  הוא.  אף  והדור  ידיים  רחב  משכן   ,Søkkvabekkr  –
בבתוליהן  והמתות  בבתוליה,  עדיין  הרביעית,  היא  ֶגְפיּון  חוליים.  לרפא  כמוה 
זו  היא.  אף  בתולה   ,Fulla  – פּוָלה  היא  החמישית  מותן.  לאחר  לאמהותיה  הופכות 
של  מלבושיה  על  ממונה  פולה  זהב.  סרט  ולראשה  כתפיה  על  פזור  בשיער  מהלכת 
סודותיה  את  אוזנה  על  מלחשת  זו  בתמורה  גִברתה.  אנפילאות  על  ובעיקר  פריג 
בתם  אֹוד,  לאחד  נשואה  היא  פריג.  לאחר  במעמדה  השנייה  היא  ְפֵרָיה  הכמוסים. 
נֹוסיר.  נגזר משמה, קרי:  ויקר ערך  נאה  דבר  ומכאן שכל  ביופיה.  נודעת  נֹוָסה,  שמה 
ְפֵרָיה מבכי,  חדלה  לא  רחוקות,  לארצות  ויצא במסע  נטש את אשתו  אוד  אולם מאז 
משום  זאת  רבים,  שמות  לְפֵרָיה  טהור.  לזהב  הופכות  מעיניה  הנושרות  ודמעותיה 
בשפתם.  ֵשם  ביקרה  שבהן  הארצות  בני  לה  העניקו  בעלה  אחר  לבקש  שבדרכה 
הרביד  מצוי  ברשותה  ָוָנִדיס.  וכן  ִסיר  ֶגְפן,  הֹוְרן,  ַמְרדֹול,  אותה  המכנים  שיש  מכאן 

.Brísing  – ריסינג  ּבְ
של  בלבו  אהבה  המעוררת  סיֹוְפָנה,  היא  במנייננו,  השביעית  בתור,  הבאה  האלה 
ונאצלת  לֹוְפָנה שמה, כה ענוגה  נלהב. השמינית,  כינוי למחזר  ומכאן שסיָפני הוא  גבר, 
לה  העניקו   – זאת  הייתה  פריג  ושמא   – שאבי־כול  אותה,  העובדים  לאלו  העלמה 
מידה יוצאת דופן. בכוחה תוכל להסיר אבני נגף הנערמות על דרכם של אוהבים. מכאן 
לשבועות  מאזינה  התשיעית,  האלה  וֹוָרה,  גברים.  לאהבת  הנוגע  בכל  קשור  ששמה 
רבת  הנדר.  מפירי  את  קשות  ומענישה  לאשתו,  נשבע  שהגבר  לאלו  בעיקר  ולנדרים, 
העשירית,  האלה  ִסין,  החודרות.  מעיניה  שנעלם  דבר  ואין  וורה,  היא  וקפדנית  דעת 
במשפט  יושבת  סין  קרויים.  בלתי  אורחים  בפני  השער  את  הנועלת  סף,  שומרת  היא 
ִליָנה,  רכה'.  'ּפִ שפירושו  'סין'  הביטוי  מכאן  שבועה.  באמצעות  מופרך  דבר־מה  כאשר 
האלה הבאה אחריה, סועדת את אלו אשר פריג מחלצת מפורענות שירדה על ראשם. 
ְסנֹוְטָרה, האלה השתים־עשרה, נודעת בחוכמתה ובלבה הנדיב, מכאן נגזרים שמותיהם 
השלוש־עשרה,  ְגָנה,  אלה.  מידות  בשתי  המצטיינים  ונשים  גברים  אנוש,  בני  של 
גנה  ואחרות.  אלו  משימות  לביצוע  שונים  עולמות  אל  אותה  המשגרת  פריג  שלוחת 
את  ראה  פעם  בחלל.  ומעופף  ימים  הצולח  ִניר,  הֹוְפַוְרּפְ שמו  סוס,  של  גבו  על  רוכבת 

וקרא:  הָוונירים  אחד  באוויר  מרכבתה 
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ַעל ִמּמַ ַהְמעֹוֵפף  ה  ּזֶ ַמה 
ּגֹוֵלׁש? ַקּלֹות  ּוָבֲאִויר 

לו: השיבה  כך  על 

א ֶאּלָ ְמעֹוֶפֶפת  י  ֵאיֶנּנִ
ב ּגַ ַעל  ֲאִויר  ּבָ ת  ּגֹוֶלׁשֶ

ִניר, הֹוְפַוְרּפְ הּוא  מֹו  ּוׁשְ סּוִסי 
יר ַהְמְסֶקְרּפִ ֵהם  ּוְבָעָליו 

ְרְדרֹוָפה. ּגַ ְוָדאם 

מכבר. זה  לך  הוסבר  טבען  אולם  האלות,  ֶחבר  עם  הן  אף  נמנות  יל  וּבִ סֹול 

37. עלמות הוולהאלה

"בנוסף על האלות שמניתי בפניך ישנן רבות נוספות, מהן שמוטל עליהן לשרת באולם 
למסובים.  שולחנות  ולערוך  השתייה  קרני  את  למלא  משקאות,  להגיש  הוולהאלה, 
אותן  שולח  אודין  ולקיריות.  הוא  וכינויין  גרימניר  בשירת  מופיעה  שמותיהן  רשימת 
רֹוָטה,  גּודּור,  הקרב.  תוצאות  ואת  הלוחמים  גורל  את  גוזרות  הן  שם  הקרב,  שדות  אל 
ומטות  החיל  בני  גורל  את  גוזרות  הן  ואף  אותן  מלוות  הנורנות,  מבין  הצעירה  וְסקּוְלד, 
של  אמו  רינָדה,  וכן  תור,  של  אמו  'ֶאֶרץ',  היא  יֹוְרד,  רצונן.  פי  על  הקרב  תוצאות  את 

האלות.  ֶחבר  עם  הן  אף  נמנות  ָוִלי, 

38. ְפֵרי וֶגרד 

ורבודה  אשתו  שם  האיש,  ֵשם   Gýmir  – "גימיר  האר,  המשיך  אנוש,"  בן  היה  "הֹיה 
אחד,  יום  בנשים.  היפה  היא  בתם   Gerdr  – ֶגְרד  ההרים.  נפילי  מגזע  והיא   ,Aurboda  –
צפון  בפאתי  שם  אי  הבחין  ומלואה,  בתבל  ומתבונן  בלידסקַיאלף  מסב  ְפֵרי  בעוד 
השער  בריח  את  זו  הרימה  כאשר  בשעריו.  הבאה  ועלמה  והדור,  ידיים  רחב  במשכן 
מימי  ואת  האוויר  חלל  את  יקרות  באור  שהאיר  היה  מזהיר  וכה  מָידה,  הבוהק  עלה 

העולמות.  בכל  הים 
ְפֵרי  נתקף  הקדוש,  בכס  שהסב  מי  של  מצחו  עזות  על  כעונש  המופלא,  למראה 
איש  ולשתות.  לישון  ר,  לדּבֵ ממנו  נמנע  הביתה  בשובו  עד אשר  כבדה,  כה  נפש  עוגמת 
לסקירניר,  לקרוא  ששלח  ניֹורד,  זה  היה  לבסוף  ִסבלו.  עילת  על  אותו  לשאול  העז  לא 
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עם  דברים  להחליף  לסירובו  הסיבה  את  אדונו  אצל  לברר  ממנו  ותבע  ְפֵרי,  של  שליחו 
בולט,  באי־רצון  זאת  אך  דרישתו,  את  למלא  הבטיח  אמנם  סקירניר  האלים.  ֶאחיו 
השתיקה  עילת  היא  ומה  לבו  נעצב  זה  מדוע  לשאלתו  מאדונו.  קשה  לנזיפה  מחשש 
לא  אם  כי  ליופי,  כמוה  אין  ואשר  עיניו  שראו  הבתולה  על  ְפֵרי  סיפר  עצמו,  על  שגזר 

הקודרת.  רוחו  עילת  היא  זו  וכי  למות,  לו  עדיף  שלו  תהיה 
אם  היא  ואחת  אלי,  אותה  הֵבא  למעני.  ידה  את  'ובקש  הוסיף,  אפוא,'  ולך  'צא 

נאה.' לגמול  מידי  תזכה  המעשה  על  לאו.  ואם  אביה  בהסכמת 
המופלאה,  חרבו  את  בידו  לתת  מאדונו  ביקש  לב,  בחפץ  למבצע  שנרתם  סקירניר, 
לו  מסר  מיד  רוחו,  בקוצר  ְפֵרי,  בעליה.  יד  מגע  ללא  ולשסף  לכרות  בכוחה  שיש  זו 
של  הסכמתה  את  קיבל  קצר  זמן  ובתוך  שליחותו,  את  למלא  יצא  סקירניר  החרב.  את 
השליח  של  דבריו  לשמע  לְפֵרי.  להינשא  וָשם  ִרי  ּבַ הקרוי  במקום  להתייצב  הבתולה 

ְפֵרי:  קרא 

ֵלילֹות, ֵני  ׁשְ ים  ֲאֻרּכִ ְיָלה,  ַהּלַ הּוא  ָאֹרְך 
ה. לֹוׁשָ ׁשְ ַעל  ר  ּבֵ ֶאְתּגַ ָהֵכיַצד 

ֵעיַני ּבְ ָקָצר  הּוא  ֵלם  ׁשָ ְוֹחֶדׁש  ֵיׁש 
ׁשּוָקה. ּתְ ל  ׁשֶ ְספּורֹות  עֹות  ָ ִמּשׁ

לא   Beli  – ִלי  בּבֶ נלחם  כאשר  בעוכריו.  הייתה  במתת  חרבו  את  שמסר  העובדה  אולם 
הצבי." בקרן  יריבו  את  לקטול  נאלץ  כן  ועל  בידו,  השלח  היה 

חרבו  את  מוסר  כְפֵרי  דגול  גיבור  זה  "כיצד  גנגלר,  אותו  קטע  הדבר,"  מפתיע  "אכן 
גדולה  במצוקה  האל  היה  הסתם  מן  צורך.  לשעת  חלופה  בידו  שתהיה  בלי  במתת 

מעשהו."  על  התחרט  ולבטח  ִלי,  ּבֶ מול  כשיצא 
ביקש,  אילו  ערך.  פחות  מעשה  אלא  הייתה  "לא  האר,  השיב  ִלי,"  ּבֶ עם  "הִתגרה 
בני  ֵיצאו  יריבו במהלומת אגרוף אחת. אך בבוא העת, כאשר  ְפֵרי לקטול את  יכול היה 

המופלא."  השלח  מן  שנפרד  על  לבו  נו  ַיּכֶ לחרבו,  יזדקק  וְפֵרי  לקרב,  ל  מּוסּפֶ

39. מנעמי הוולהאלה 

ולהאלה.  בשערי  באים  ומעולם  מאז  הקרבות  חללי  "שכל  גנגלר,  אמר  לי,"  "סיפרת 
המסובים  הוא מספר  ועצום  רב  כי  נותנת  הדעת  במשכנו, שהרי  אודין  אותם  מזין  במה 

באולם?"
"אמת דיברת," השיב לו האר. "אכן גדול ההמון באולם הוולהאלה, אולם יהיה מספר 
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בבוא  בו  שיסב  ההמון  לעומת  קומץ  אלא  זה  ואין   – יהיה  אשר  האולם  בשערי  הבאים 
כולם.  את  בו  להאכיל  הבר,  חזיר   ,Sæhrímnir  – ֵסריְמניר  של  בבשרו  והותר  די   – הזאב 
נגרע  לא  ודבר  שלם  להיות  חוזר  הוא  בבוקר  למחרת  אך  יום,  בכל  מבושל  בשרו  אמנם 
על  הבשר  את  הצולה  בנושא.  דעתך  את  להניח  בכוחם  יש  מעטים  אך  זאת  עם  ממנו. 

ככתוב: זאת   .Eldhrímnir  – ֶאְלְדריְמניר  הקרויה  בקדרה  הַטבח,  ַאְנְדריְמניר  הוא  האש 

ר ַהּבַ ֲחִזיר  ר  ׂשַ ּבְ ֶאת 
ְקֵדָרתֹו ּבִ ַאְנְדִריְמִניר 

ל, ֵ ּוְמַבּשׁ נֹוֵתן 
ַלֵחְך. ָטִעים  ַמֲאָכל 

ים ְמַעּטִ ַאְך  ֹזאת  ִעם 
יָלם ְבׁשִ ּתַ ֶאת  יֹוְדִעים 
ְקָרבֹות." ַאּלּוֵפי  ל  ׁשֶ

הוולהאלה?" אבירי  עם  הוא  אף  "האֹוֵכל  גנגלר,  שאל  אודין?"  של  מזונו  על  "ומה 
 Geri  – ֶגִרי  כלבים,  לשני  לו  המוגש  הבשר  את  "משליך  האר,  השיב  "אודין," 
כאחת.  ומזונו  משקהו  הוא  היין  למזון.  זקוק  אינו  האלים  אבי  שכן   ,Freki  – וְפֶרִקי 

כנאמר: זאת 

ֲאִבי־ּכֹל ֵניֶהם  ׁשְ ֶאת  ּוְפֶרִקי,  ִרי  ּגֶ ֶאת 
ֲחִזיר ל  ׁשֶ רֹו  ְבׂשָ ּבִ ַמֲאִכיל 

ה, ּתֶ ִיׁשְ ַיִין  ַרק  ַעְצמֹו  הּוא  ַאְך 
ָהֵאִלים. ִכיר  ּבְ ל  ׁשֶ ְמזֹונֹו  ֶזה 

אוזניהם  ששמעו  החדשות  את  באוזניו  ולוחשים  אודין  כתפי  על  יושבים  עורבים  שני 
Muninn. אודין משגר אותם עם שחר  Huginn ומּוִנין –  וראו עיניהם. שמם הוא הּוִגין – 
ושמע. מכאן  לו הצמד את שראה  צהריים מספר  לסעודת  העולם, בשובם  סביב  למטס 

בכתובים: כנאמר  זאת  ֵאל־עורבים,  המכונה  אודין  של  הרבה  חוכמתו 

ּומּוִנין, הּוִגין  ַנִים,  ְ ַהּשׁ
ַחר ַ ַהּשׁ ֲעלֹות  ִעם  נֹוְסִקים 

ּוְמלֹוָאּה. ֵבל  ּתֵ ֵני  ּפְ ַעל 
ְלהּוִגין ן  ּפֶ ֲאִני  ָחֵרד 
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ְמעֹופֹו, ּבִ ִיְקֶרה  ַבר־ָמה  ּדְ
ְלמּוִנין ְלהּוִגין,  ְך  ּכָ ְוִאם 
ְפַלִים." ּכִ ֶפל  ּכֶ ֲאִני  ָחֵרד 

40. העז השופעת

את  שוטפים  הם  "במה  גנגלר.  שאל  הקרבות?"  גיבורי  לוגמים  מה  המשקה,  על  "ומה 
בלבד?" במים  האומנם  בטנם,  אל  הגדושות  הבשר  מנות 

אליו  יזמן  שאבי־כול  לך  נדמה  "וכי  האר.  השיב  להודות,"  עלי  מטופשת,  "שאלה 
היה,  כך  לו  עומדים?  במים  להשקותם  מנת  על  רק  קרבות  ואלופי  נסיכים  מלכים, 
בואם  את  להבטיח  מנת  על  אנושות  ונפצעו  בעוז  שלחמו  מי  מהם,  רבים  כי  סבור  הנני 
ֵמי  יהיה  בתמורה  בו  שיזכו  מה  כל  אם  לשווא,  היה  סבלם  כי  מוצאים  היו  לוולהאלה, 
וניזונה  הוולהאלה  מעל  רועה  ֵהיְדרּון  הֵעז  בתכלית.  הפוכה  היא  האמת  אולם  שתייה. 
ֵלָרת, ומעטיניה קולח זרם בלתי פוסק של מי דבש בשיעור שדי בו  מעלי האילן הנודע 

האולם." אבירי  כל  את  להשקות  המספיקה  מידות,  רבת  קדרה  יום  בכל  למלא 
אוכלת  זו  שממנה  והעץ  העז.  "שופעת  גנגלר,  העיר  נדבר,"  ומה  נֹאמר  מה  "אכן, 

דופן." יוצאות  בסגולות  הוא  אף  הנראה  ככל  ניחן 

 .1878  (Frölich) פרוליך  לורנץ  ולהאלה.  בשערי  קרבות  חלל  גופת  עם  ולקיריות 
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זה  אף  האייל.  בֵאיְקִתיְרניר  המסופר  המעשה  "הוא  האר,  השיב  מכך,"  אף  "מפליא 
קרניו  נוטפות  העלים,  את  בולע  זה  עוד  עץ.  אותו  מעלי  וניזון  הוולהאלה  מעל  רועה 
במרחבי  הזורמים  הנחלים  כל  את  להזין  די  בו  שיש  הקילוח,  הוא  ועצום  רב  וכה  מים, 

הרקיע."3

41. שערי הוולהאלה

הוא  ועצום  מידות  "רב  והוסיף:  גנגלר,  אמר  מפיך,"  שומע  שאני  הדברים  "מופלאים 
גדול  ָשם  בשעריו,  הבאים  המון  את  לשכן  עליו  מוטל  אם  הוולהאלה,  משכן  לבטח 

מזה."  והיוצאים  מזה  הבאים  בֶקרב  הדוחק  בוודאי 
אינו  שאיש  ֵמבין  לבטח  היית  וממדיהם,  השערים  מספר  מהו  לדעת  ביקשת  "אילו 
מצטופף שם, לא בכניסה ולא ביציאה. דע אפוא כי אין מחסור בשערים ולא במושבים, 

גרימניר: בשירת  כנאמר  זאת 

ֵמאֹות ֲחֵמׁש  ָעִרים  ׁשְ
ָלתֹות ּדְ ִעים  ְוַאְרּבָ

ַוְלַהאָלה. ן  ּכַ ִמׁשְ מֹוֶנה 
ַחִיל ֵני  ּבְ ֵמאֹות  מֹוֶנה  ׁשְ

ְוִנְכָנִסים יֹוְצִאים 
ֵמֶהם, ֶאָחד  ָכל  ּבְ

ֵאב." ַהּזְ מּול  ָרב  ַלּקְ

42. סדר היום בוולהאלה

שאודין,  מקרה  זה  "ואין  גנגלר,  אמר  בוולהאלה,"  מכונס  חיל  בני  של  ועצום  רב  "המון 
ורק הוא, יש בכוחו לפקד עליהם. אך כיצד מעבירים הגיבורים את זמנם בשעה שאינם 

ומשקה?" במזון  לבם  את  סועדים 
"בכל יום," השיב לו האר, "כיוון שהקיצו משנתם ועטו כותונת וגלימה, יוצא הֶחבר 
לרכוב בשדה ולהילחם איש ברעהו. לאחר שרוצצו איש גולגולת אחיו, הם סועדים את 

נכתב: שהלא  למשקה.  בוולהאלה  ומסבים  האורווה,  אל  סוסיהם  את  משיבים  לבם, 

לרשימה מלאה של נהרות השמים, ראו לוח שמות בכרך זה.   3
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אֹוִדין ל  ׁשֶ דֹוָתיו  ׂשְ ֵני  ּפְ ַעל 
יִרים,  ָהַאּבִ ֲעַדת 

יֹום ל  ּכָ ָאִחיו  ֶאת  ִאיׁש 
ִלְגָזִרים. קֹוֵרַע 

ְוָהְלָאה  ם  ָ ִמּשׁ ֲאַזי 
ָרב ַהּקְ ֵדה  ִמּשְׂ רֹוְכִבים 

ַוְלַהאָלה. ּבְ ָמד  ּתְ ִלְלּגֹם 

כפי  היתר  בין  לכך.  רבות  ועדויות  במעשה,  מעוגנים  אודין  של  גדולתו  על  דבריך 
עצמם: הֵאסירים  מפי  בכתובים  שנאמר 

ָהִאיָלן ִאיְגְדָרִסיל 
ֵעִצים, ּבָ ִכיר  ּבָ הּוא 

ְסִפינֹות, ין  ּבֵ ַלְדִניר  ְסִקיְדּבְ מֹו  ּכְ
ֵאִסיִרים, ּבָ ְואֹוִדין 

ּסּוִסים  ּבַ ִניר  ְסֶלּפְ מֹו  ּכְ
ִרים, ׁשָ ּגְ ּבַ יְפרֹוְסט  ּוּבִ

ים, ִנּצִ ין  ּבֵ רֹוק  ַהּבְ מֹו  ּכְ
ָלִבים, ּכְ ין  ּבֵ ְרם  ּגַ ּוְכמֹו 

ִביִאים."  ּנְ ּבַ ָרִגי  ּוּבְ

43. הסוס סלפניר

לומר  ניתן  ומה  אדונו  הוא  "מי  גנגלר,  העיר  סלפניר,"  הסוס  את  הזכרת  "בדבריך 
לזכותו?"

"ובכן, נראה שאין אתה יודע דבר על סליפניר ומוצאו," השיב האר. "אך אל דאגה, 
לבך.  לתשומת  הוא  ראוי  עליו.  תשמע  רבות 

נו האלים את ביתם – ולהאלה ומידַגרד כבר עמדו על ִתלם  ּבָ היה זה לפנים, כאשר 
מפני  כליל  עליהם  שיגן  מבוצר  משכן  להקים  והציע  אומן  בנאי  אליהם  בא  והנה   –
ביקש  בתמורה  בלבד.  שנים  וחצי  שלוש  בתוך  וזאת  וההרים,  נפילי־הכפור  התקפות 
ְפֵרָיה. מקץ משא ומתן ארוך ומייגע הסכימו  הבנאי את השמש ואת הירח ואת ידה של 
אחת  חורף  עונת  במהלך  עבודתו  את  שישלים  בתנאי  זאת  אולם  לדרישותיו,  הֵאסירים 
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וביום הראשון של הקיץ  וייכשל,  והיה  עוזר אחד במלאכתו.  יעסיק אלא  לא  וכי  בלבד, 
תמורה.  לכל  האיש  יזכה  לא  ִתלו,  על  המשכן  יעמוד  לא 

 – ְסָבִדיְלָפִרי  בסוסו  להיעזר  לו  שיניחו  האומן  הבנאי  דרש  הֵאסיר  תנאי  למשמע 
מיד  במלאכתו  החל  הבנאי  היה.  כך  ואכן  בקשתו,  את  לקבל  המליץ  לוקי   .Svadilfari
בירה הכתה  ביום הראשון של החורף, ובלילה גרר סוסו אבנים לבניין. מידת האבנים הּכַ
במלאכת  אדונו  על  בנקל  גובר  שהסוס  לדעת  נוכחו  והאלים  בתדהמה,  הֵאסירים  את 
ובשבועות,  בנדרים  ונסמך  עדים  בנוכחות  נחתם  הצדדים  בין  ההסכם  אולם  הבניין. 
לאור  בעיקר  זאת  אלים,  חבורת  אל  הנקלע  לנפיל  ביטחון  להעניק  שנועד  מעשה 

משחת.  השדים  על  האלים  שהכריזו  מלחמה  ממסע  שב  שתור  העובדה 
והמוצקות  הגבוהות  המגן  סוללות  לסיומו.  המשכן  קרב  החורף  ימי  שחלפו  ככל 
רק  הראשון,  הקיץ  יום  בוא  בטרם  ימים  שלושה  התקפה.  מפני  המקום  את  הבטיחו 
של  ידה  שמתן  הסכימו  הכול  בדבר.  ודנו  מועצה  כינסו  האלים  בבניינו.  נותר  השער 
אפלה  שיביא  השמים  מאֹורות  על  ויתור  וחומר  קל  יוטונהיים,  מנפילי  לאחד  ְפֵרָיה 
הוא   – רבים  רשע  מעשי  מקור   – ַלאּוִפי  בן  לוקי  רק  וכי  נואל,  מעשה  הוא  החלד,  על 
בידו  יעלה  כן  אם  אלא  ונורא.  אכזר  מוות  עליו  להביא  יש  כך  ועל  במעשה,  האשם 
ההסכם,  להפרת  להביא  ובכך  המלאכה,  השלמת  במועד  האומן  הבנאי  את  להכשיל 

המתעתע.  הנבל  לוקי,  ראשם  על  שהביא  הפורענות  את  שימנע  מעשה 
יעלה  במה  היא  ואחת   – נשבע  בהלתו  ברוב  וזה  לוקי,  את  האלים  לכדו  כיוון שכך, 
לילה,  באותו  עוד  בהסכם.  חלקו  את  ממנו  ולמנוע  הבנאי  את  להכשיל   – הדבר  לו 
ופתחה  היער  מן  סוסה  לקראתם  דהרה  בניין,  אבני  להביא  סוסו  עם  הבנאי  יצא  כאשר 
ְסָבִדיְלָפִרי המיוחם קרע את רתמות המרכבה, ושעט לקראת  את לועה בנעירות רמות. 
דרך  לו  אין  כי  שראה  הבנאי  ה.  בִאּבָ נקטעה  הבנייה  ומלאכת  הלילה  חלף  כך  הסוסה. 
אחרת לעמוד במשימה, חזר ולבש את דמותו האמיתית, והאלים נוכחו לדעת שהבנאי, 

נפיל־הרים.  למעשה  הוא  אנוש,  לבן  חשבוהו  אשר 
לנפיל,  וגמל  מיד  שהגיע  תור,  את  הזעיקו  ההסכם,  מתנאי  משוחררים  שכך,  כיוון 
בקורנסו הענק,  גולגולתו  בריסוק  כי אם  ובירח,  לא בשמש  ולבטח  פריה,  בידה של  לא 
ובשיגורו אל התופת. אך לוקי, שרץ אחרי הסוסה עם סבדילפרי יחדיו, זכה מן הסוסה 
גם  אנוש  ובני  אלים  ברמכי  הטוב  ִניר,  ְסֶלּפְ הסוס  זהו  רגליים.  בן שמונה  סייח  נאה,  בבן 

בוולוספו:  נכתב  כך  על  יחד. 

סּו  ּנְ ּכִ בּו  ׁשָ ֲאַזי 
ָהֵאִלים, מֹוָעָצה 
ָהֵעָדה  ָסה  ּנְ ִנְתּכַ
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א  ְלַוּדֵ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ
ָרב  ַהּקְ ֶאת  ִהְרִעיל  ִמי 

ִגיָדה, ַהּבְ ַצֲחַנת  ּבְ
ִפיל  ַלּנָ ָמַסר  אֹו 

ְפֵרָיה. ִהיא   – אֹוד  ת  ּלַ ּכַ ֶאת 

ּתֹור,  ַרְגָליו  ַעל  ָקם  ֲאַזי 
ַאף, ֳחִרי  ּלֹו  ּכֻ

ּבֹור  ַהּגִ ה  ֶיֱחׁשֶ לֹא 
ָבִרים.  ַהּדְ ַמע  ְלִמׁשְ

ר: ּבֵ ּדִ ּתֹור 
בּוָעה  ְ ַהּשׁ ָרה  ּבְ 'ִנׁשְ

ם, ַהֶהְסּכֵ ְוהּוַפר 
ים ּלִ ַהּמִ ם  ְלִחּנָ

ְוא.'" ָ ַלּשׁ ֶדר  ְוַהּנֶ

 ,Teutonic Mythology  (Rydberg) רידברג  ויקטור  של  לספרו  איור  הרגליים.  שמונה  בן  סלפניר 
.1907 לונדון, 
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ַלְדִניר 44. הספינה ְסִקיְדּבְ

Skídbladnir, הטובה בספינות,  ַלְדִניר –  ְסִקיְדּבְ "ומה יש בפיך," ביקש גנגלר לדעת, "על 
ממנה?" וטובה  גדולה  ספינה  אין  וכי  שציינת.  כפי 

ַנְגָפר גדולה ממנה. היו אלו  "סקידבלניר," השיב האר, "היא הטובה בספינות, אולם 
נו אותה מעשה חושב והגישו אותה לְפֵרי במתת. כה  Ívaldi, שּבָ ִאיַבְלִדי –  הגמדים, בני 
רחבים סיפוניה, שכל אלי הֵאסירים על נשקם ימצאו בה מקום ברווחה. מיד עם הנפת 
הם  רבים מחלקי הספינה  כה  אל מחוז חפצה.  אותה  ומשיטה  עזה  רוח  באה  המפרשים 
הייתה  כמו  ְפֵרי  אותה  מגולל  בימים,  מפליגה  היא  אין  שכאשר  להתפעל,  אמן  מלאכת 

בכיסו." כולה  את  ונותן  אריג,  פיסת 
לחשי  למופת,  ספינה  "אכן  הדברים,  למשמע  גנגלר  אמר  נדבר,"  ומה  נֹאמר  "מה 

בנייתה.  בשעת  לבטח  נאמרו  רבים  כשפים 

45. עלילות תור בארץ הנפילים

לחשים  לאון  במסעותיו  תור  פעם  אי  נכנע  "האם  גנגלר,  המשיך  אנא,"  לי,  אמור  "אך 
הזרוע?" לכוח  או 

מול  תור  עמד  בהם  מקרים  היו  זאת  "עם  האר.  השיב  זאת,"  לאשר  יוכלו  "מעטים 
להזכירם,  שלא  מוטב  אולם  עליהם.  לגבור  ממנו  נמנע  ולבטח  משלו,  גדולים  כוחות 
העיר  אזי  בדרכו."  לעמוד  יכול  לא  דבר  וכי  ידו  ועוצם  כתור  שאין  סבורים  הכול  שכן 

מענה."  לאיש  אין  שעליה  שאלה  שאלתי  כי  "דומה  גנגלר: 
יש  אם  ספק  "אולם  ינהאר,  לו  השיב  בינינו,"  מהלכות  שונות  משמועות  "שמועות 
ומוטב  תהיותיך,  את  לספק  שיוכל  מישהו  בינינו  כאן  יושב  אחרת,  או  כך  אמת.  בהן 
שולל  אותך  שיוליך  הוא  לא  מפיו,  שקר  בדל  נפלט  לא  מעולם  שכן  לדבריו,  שתאמין 

כזב."  בסיפורי 
יספק  לא  שאלתי  על  המענה  אם  "אולם  גנגלר,  אמר  לשמוע,"  ומזומן  מוכן  "הנני 

מאוחר." או  מוקדם  תגיע  ששעתכם  אדע  אותי, 
לשמור  עליך  יהיה  אולם  בנושא,  סקרנותך  לנו  "מובנת  ודיבר:  פיו  פתח  תרידי  אזי 

המעשה:  סיפור  הוא  הנה  מפיך.  להוציאו  ולא  בלבך  הדבר  את 

.46

ברדת  אליו.  חַבר  לוקי  ִעזים.  לשעירי  הרתומה  במרכבתו  למסע  תור  יצא  אחד  "יום 
את  פשט  העזים,  שעירי  שני  את  הרג  תור  איכר.  בקתת  ליד  השניים  עצרו  הלילה, 
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השניים  ישבו  מוכן,  היה  שהתבשיל  לאחר  רותחים.  מים  בקדרת  בשרם  את  ונתן  עורם 
תַיאלפי  קראו  האיכר  של  לבנו  עמם.  לסעוד  ביתו  ובני  האיכר  את  הזמין  ותור  לאכול, 
עורות  אל  העצמות  את  להשליך  מהם  ביקש  תור   .Röska  – רֹוסָקה  ולבתו   ,Thjálfi  –
כיוון  בסכינו,  העצמות  אחת  את  שבר  תיאלפי  אך  למדורה,  בסמוך  שנפרשו  התיישים 
שביקש לינוק את מח העצם. לאחר שנת לילה בבקתה, הקיץ תור השכם בבוקר, ולאחר 
התיישים,  עורות  את  הניף  הקורנס,  מיֹולניר  את  נטל  לגופו,  וגלימה  כותונת  שעטה 
אלא  כאמש,  דמותם  את  ולבשו  העזים  שעירי  שני  חזרו  ובמהרה  כישוף,  דבר  לחש 
שבר  האיכר  של  ביתו  מבני  מיד שאחד  הבין  תור  האחורית.  רגלו  על  צלע  מהם  שאחד 
את  מכווץ  תור  את  בראותו  נבהל  שהאיכר  לציין  למותר  הסעודה.  בשעת  העצם  את 
ממאמץ.  החווירו  אצבעותיו  פרקי  כי  עד  בחוזקה  קורנסו  את  ולופת  זעם  בחמת  גביניו 
חרד לבל תיפול משפחתו קורבן לזעם האל, התחנן האיכר על נפשו, והיה מוכן למסור 
חדל  ביתו  ובני  האיכר  חרדת  למראה  תור.  של  בסליחתו  שיזכה  ובלבד  קניינו  כל  את 
כליו.  לנושאי  לו  להיות  והבן  הבת  את  עמו  לקח  לפיה  לפשרה  והסכים  מזעמו,  תור 

היום.  ועד  מאז  האדם  גזע  את  מלווים  השניים  ואכן 
מזרחה,  במסעו  תור  המשיך  האיכר,  של  בביתו  העזים  שעירי  את  שהשאיר  לאחר 
בא  הים  את  שצלח  לאחר  ועמוק.  ידיים  רחב  ים  לחופי  שהגיע  עד  ליוטונהיים,  בדרך 
תור, בלוויית לֹוקי, תיאלפי ורֹוסקה, אל ארץ מוזרה ויוצאת דופן. החבורה לא הרחיקה 
היה  תיאלפי  ערב.  עד  מבוקר  צעדו  בו  ידיים  רחב  יער־עד  לעיניהם  נגלה  והנה  לכת, 
היה  שניתן  דבר  נמצא  לא  ביער  אך  תור,  של  תיקו  את  נשא  הוא  אנוש.  בבני  המהיר 
באו  לבסוף  לילם.  בו  לעשות  החבורה מקום  ביקשה  ברדת החשכה  להכין ממנו מאכל. 
במקום  בחרו  ומרעיו  תור  עצמו.  האולם  כרוחב  השער  רחב  היה  גבוה.  אולם  בשערי 
אוזניים.  מחריש  נפץ  קול  לפתע  נשמע  חצות  לקראת  אולם  ראשם.  את  להניח  זה 
ועוד  קמו,  וחבורתו  תור  מוסדותיו.  על  המשכן  את  שטלטלה  אדמה  רעידת  זו  הייתה 
לישון.  עצמם  והתקינו  באו  אליו  בסמוך,  חדר  מצאו  בטוח,  מקום  אחר  מבקשים  הם 
תבוא.  אם  הפורענות  פני  את  לקדם  נכון  והוא  בידו,  הקורנס  בכניסה,  ניצב  תור  אולם 
כל הלילה עלו בסמוך גניחות אימה, ועם עלות השחר יצא תור וראה אדם כביר מידות 
בלילה.  ששמע  האימה  גניחות  היו  שאלו  הבין  תור  בקול.  ונוחר  ישן  הארץ,  על  רובץ 
קם  שהתעורר  הענק  כוחו.  את  שהכפילה  האומץ  חגורת  את  לגופו  חבש  שכך  כיוון 
בקורנסו,  שימוש  לעשות  חשש  תור  בחייו  לראשונה  שכאן  אומר  והכתוב  רגליו,  על 

לשמו.  הענק  את  ששאל  בכך  זה  בשלב  והסתפק 
לשמך  לשאול  צורך  לי  'אין  והוסיף:  הענק,  אמר  שמי,'  הוא   Skrýmir  – 'ְסקרימיר 
ידו  את  פשט  הוא  בכפפתי?'  עשית  מה  אך  תור,  האל  הוא  אתה  אותך,  אני  מכיר  כי 
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הלילה;  את  עשתה  חבורתו  בו  הִמשכן   – תור  הבין  עתה   – שהייתה  הכפפה  את  ונטל 
הכפפה.  בוהן  היה  מחסה  מצאו  בו  והחדר 

את  פתח  והענק  הסכים,  תור  לחברה.  לו  לארח  תור  יואיל  אם  סקרימיר  שאל  אזי 
במקום  אולם  הם,  אף  לאכול  שישבו  ואנשיו  תור  גם  נהגו  כך  בוקר.  לסעודת  וישב  תיקו 
נטל את כל  והענק  יחד. תור הסכים,  אחר, לא הרחק משם. סקרימיר הציע שיצרפו מזונם 
יום  רדת  עם  ענק.  בצעדי  שלם  יום  לפניהם  וצעד  כתפו,  על  אותו  הניף  אחד,  בתיק  הבשר 
להם  אמר  סקרימיר  עלווה.  רחב  אלון  עץ  ענפי  תחת  לילה  לשנת  מקומם  את  הענק  קבע 

לעצמכם.' ארוחה  והתקינו  הבשר,  עם  התיק  את  'קחו  והוסיף:  לישון,  ללכת  שבכוונתו 
ואולם, ככל שהדבר נשמע בלתי  והחל לנחור בקולי קולות.  נרדם במהרה  סקרימיר 
אחד.  בודד  קשר  ולּו  לפרום  בידו  עלה  לא  התיק,  את  לפתוח  תור  ביקש  כאשר  ייאמן, 
ידיו את קורנסו,  והוא הניף בשתי  כי כל מאמציו לשווא, חרה אפו,  כיוון שנוכח לדעת 
עלה  זה  היה  אם  ושאל  משנתו  הקיץ  סקרימיר  הענק.  של  בראשו  והלם  קדימה,  צעד 
הם  נכונים  ואם  שבתיקו,  בבשר  לבם  את  סעדו  ואם  האילן,  מענפי  מצחו  על  שנשר 

לילה.  לשנת 
זה עתה פורׁשים הם לישון, פנה משם, ושכב תחת אחד האלונים  תור השיב שהנה 
שכה  הענק,  של  מנחירותיו  שנטרד  וכיוון  להירדם,  בידו  עלה  שלא  כיוון  אך  בסמוך. 
בשנית  קורנסו  את  הניף  רגליו,  על  קם  היער,  ממעבה  להן  ענה  שההד  עד  היו  רמות 
עד  ושקע  סקרימיר  של  בראשו  ננעץ  הקורנס  להב  הענק.  של  בגולגולתו  בכוח  והלם 
על  שנחת  אצטרובל  זה  היה  האם  שוב?  קרה  'מה  בבהלה:  וקרא  הקיץ  הענק  הידית. 

ישן?' אינך  מדוע  תור,  אתה,  שלומך  ומה  ראשי, 
הגיעה  טרם  וכי  חצות  לפני  נרדם  שאינו  מפטיר  משם,  ופנה  עקביו  על  סב  תור  אך 
שלישית  למהלומה  הזדמנות  לו  תינתן  שאם  הרהר  בלבו  אולם  לילה.  לשנת  השעה 
את  ומצא  תור  בדק  השחר  עלות  בטרם  זמן־מה  הענק.  עם  חשבונו  את  לסלק  יוכל 
הניצב.  עד  ושקע  בלחיו  ננעץ  הקורנס  להב  בו,  והלם  חזר  תור  בשינה.  שקוע  סקרימיר 
שהקצתי,  לי  היה  נדמה  הציפורים.  ודאי  'אלו  ואמר:  לחיו  את  ניגב  הקיץ,  סקרימיר 
שכן מעט טחב נשר מענף והחליק על פני. אך מה זה, תור, מדוע אינך ישן? הנה העת 
ולצאת לדרך. אלא שלך, תור, מצפה מסע ארוך אל העיר הקרובה,  הגיעה ללבוש בגד 
הקומה.  נמוכי  עם  נמנה  אני  שאין  רעיך  באוזני  מלחש  אותך  שמעתי  שמה.  אּוטַגרד 
כי בבואך אל  לך,  כן עצתי  כי  גבוהי קומה ממני. הנה  אך בבואך לאוטגרד תמצא רבים 
יסבלו  לא  אוטגרד־לֹוקי  של  עבדיו  שכן  נמוכה,  וברוח  בצניעות  לנהוג  לך  מוטב  העיר 
ביותר שתוכל לעשות  ִהתפארות מפי דחלילים עלובי נפש שכמותך. הדבר הטוב  דברי 
הפונה  בדרך  צעד  ממך,  אנא  בדרכך,  להמשיך  אומר  גמרת  אם  אך  לאחור.  לשוב  הוא 
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היטב  באופק, שאם תתבונן  הללו  אל הסלעים  צפונה  דרכי  את  עושה  אני  מזרחה, שכן 
לראותם.' תוכל 

ונפרד מהם בצאתו בשבילי  הניף הענק את תיקו על שכם,  דבריו,  כיוון שסיים את 
היער. ובאשר לתור? ובכן, מעולם לא שמעתי מפיו כי יש ברצונו לפגוש את סקרימיר 

בשנית. 

.47

בלב  הבנויה  העיר  פאתי  אל  הגיעו  צהרים  ולקראת  בדרכם,  המשיכו  ואנשיו  "תור 
לאחור  ראשם  את  להטות  עליהם  שהיה  בנייניה,  היו  רמים  כה  ידיים.  רחב  מישור 
על  נעולים  שעריה  את  מצאו  החומות  אל  בבואם  הבתים.  גגות  את  לראות  מנת  על 
קורות  בין  להידחק  הצליח  השער,  את  לפתוח  במאמציו  שכשל  כיוון  תור,  ובריח.  סגר 
ושערו  ידיים  רחב  היכל  לעיניהם  נגלה  תחילה  העיר.  אל  הארבעה  נכנסו  וכך  הברזל, 
באולם.  ספסלים  על  ישובים  קומה  רמי  אנוש  בני  בו  וראו  פנימה,  באו  הם  רחב.  פתוח 
לשלום  ובירכוהו  אוטגרד־לוקי  הוא  העיר,  מלך  בפני  באו  האולם  לב  אל  שצעדו  לאחר 
בוז,  של  במבט  המלך  של  מצדו  נענתה  השלום  ברכת  אולם  כבוד.  ורוב  ארץ  בדרך 

לעג:  של  בחיוך  הפטיר  קלה,  שתיקה  ולאחר 
נא  סלחו  אולם  שערכתם.  המסע  על  אתכם  לשאול  זמן  ביטול  לבטח  זה  'יהיה 
'קומתך  הוסיף:  תור,  אל  ובפנותו  אֹוקּו־תור?'  הוא  האין  שביניכם,  הזה  הילד  וכי  לי, 
ניחנתם,  סגולות  באילו  בטובך,  לי  אמור  אך  ראשון,  ממבט  הנראית  מזו  גבוהה 
לשכון  רשאים  אחרים,  על  בכישרונם  העולים  סגולה  בעלי  רק  שכן  וחבריך?  אתה 

בעירי.' 

.48

כישרון  "היא  לוקי,  ניחנתי,' השיב  בה  'הסגולה  לֹוקי:  אחרון, שמו  מי שנכנס  דיבר  "אז 
שיעז  מי  כל  מול  זאת  להוכיח  נכון  אני  אחר.  אדם  לה  שמסוגל  מכל  מהירה  אכילה 

נגדי.' לצאת 
את  שתקיים  בתנאי  'זאת  המלך.  אמר  בו,'  להתכבד  הראוי  מעשה  אכן  זה  'יהיה 

הבטחתך.' 
אזי ציווה המלך על אחד מיושבי הספסלים האחוריים, ושמו לֹוגי, לבוא ולהתחרות 
צדי  משני  ניצבו  ולוקי  לוגי  האולם.  רצפת  על  הונח  בשר  ערימת  ועליו  מגש  בלוקי. 
שלוקי  נמצא  המגש,  באמצע  השניים  נפגשו  כאשר  הבשר.  את  לבלוע  והחלו  המגש 
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יחד.  גם  עצמותיו  את  וגירם  הבשר  את  טרף  שמתחרו  בעוד  בלבד,  הבשר  את  אכל 
הזלילה.  בתחרות  הובס  שלוקי  אפוא  הסכימו  הכול 

.49

של  לווייתו  בן  הצעיר,  העלם  את  המייחדת  הסגולה  היא  מה  אוטגר־לוקי  שאל  "אזי 
נגדו.  לצאת  מוכן  שיהיה  מי  כל  עם  בריצה  להתחרות  שישמח  השיב  תיאלפי  תור. 

המלך העיר שכישרון ריצה איננו דבר של מה בכך, אולם תהה אם נער צעיר בגילו 
ויצא בלוויית נתיניו אל שדה מישור  כיוון שכך, קם המלך  יהיה בכוחו לזכות בתחרות. 
במירוץ  בתיאלפי.  להתחרות  עליו  וציווה  להּוגי  קרא  הוא  ריצה.  לתחרות  המתאים 
הרחק  לא  ופגש את מתחרו  ורץ  חזר  אל המטרה,  הגיע   – העלם  על  הוגי  גבר  הראשון 

הזינוק.  ממקום 
'אם  לתיאלפי,  המלך  אמר  שאת,'  ביתר  רגליך  את  לזרז  הצעיר,  ידידי  עליך,  'יהיה 
יש ברצונך לנצח בתחרות. עם זאת עלי להודות שעד הנה לא ביקר בעירי איש המיטב 

כמוך.'  לרוץ 
קשת.  כמטחווי  הוגי  אחר  תיאלפי  פיגר  השני  במירוץ 

'אמנם הובסת בתחרות, אך הפעם הזאת שיפרת את ביצועך, תיאלפי,' אמר המלך, 
הקובעת.' היא  השלישית  הפעם  אחרת,  או  'כך  והוסיף: 

אל  הגיע  שהוגי  בשעה  הדרך  מחצית  את  אלא  תיאלפי  עשה  לא  השלישי  במירוץ 
מי. על  עדיף  מי  להוכיח  בכך  שדי  הסכימו  הכול  המטרה. 

.50

שהביאו  מאלו  סגולותיו,  להוכחת  יבחר  תחרות  באיזו  תור  את  המלך  ושאל  חזר  "אזי 
וכבוד. תהילה  לו 

נתן  אוטגרד־לוקי  המקום.  בן  יריב  מול  שתייה  בתחרות  בוחר  שהוא  השיב  תור 
הקרן  את  להביא  מטעמו  הגביע  נושא  על  ציווה  האולם  אל  כניסתו  ועם  הסכמתו,  את 
הקרן  את  הגיש  הגביע  נושא  נתיניו.  מבין  העבריינים  לשתות  נאלצו  שממנה  הגדולה 
מי  יש  אחת.  בלגימה  הקרן  מלוא  את  ישתה  המובחר  'השתיין  אמר:  והמלך  לתור, 
יידרש אלא  גם העלוב שבשתיינים לא  לגימות, אך  שיזדקק לגמוע את המשקה בשתי 

לגימות.'  לשלוש 
שממילא  כיוון  משהו.  ארוכה  כי  אף  במיוחד,  גדולה  הייתה  שלא  בקרן  הביט  תור 
ככל  ארוכה  בלגימה  המשקה  את  וגמע  לשפתיו,  אותה  הגיש  הוא  הצימאון,  לו  הציק 
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הקרן  את  הניח  כאשר  אך  נוספת.  ללגימה  נזקק  יהיה  לא  למען  זאת  לו,  הניח  שגרונו 
המשקה.  מן  נגרע  לא  דבר  שכמעט  להפתעתו  ראה  בתוכה,  והתבונן 

בו.  דווקא מעשה שיש להתגאות  כי לאו  נאה,' קרא אוטגרד־לוקי, אם  לגימה  'אכן 
מכך,  יותר  ללגום  אסא־תור  של  בכוחו  שאין  לי  נאמר  אילו  מאמין  הייתי  שלא  האמת 

יותר.' מוצלח  יהיה  הבא  שהניסיון  סבורני  אך 
כמיטב  שעשה  בו  ניכר  ואכן  בשנית,  כוחו  את  ניסה  הדברים,  על  השיב  לא  תור 
מאוד  שמעט  ראה  בתוכה,  והביט  מפיו  הקרן  את  כשהרחיק  הפעם,  שגם  אלא  יכולתו. 

המשקה.  מן  נגרע  בכלל  אם 
מעל  ולהתעלות  לנסות  לך  שאל  'נראה  המלך,  לו  אמר  רעי?'  תור  עכשיו,  'ומה 
כוחותיך. אך אם יש ברצונך בניסיון השלישי להריק את הקרן לגרונך כליל, יהיה עליך 
בִקרבנו  הזאת, לא תזכה  גם בפעם  לציין שאם תיכשל  זאת למותר  יותר. עם  להתאמץ 

הֵאסירים.' בקרב  נהנה  אתה  ממנה  אשר  תהילה  לאותה 
אל  לרוקנה  נוסף  בניסיון  לשפתיו  הקרן  את  והגיש  שב  פנים,  וזעום  כועס  תור, 
ויתר  שכך  כיוון  המשקה.  מן  נגרע  מעט  שאך  שוב  ראה  בתוכה  הביט  כאשר  אך  גרונו, 

הגביע.  לנושא  הקרן  את  והשיב  נוסף,  ניסיון  על 

.51

אולי  אך  שחשבנו.  כפי  ומוצק  חסון  כה  'שאינך  המלך,  העיר  לי,'  נראה  תור,  "'ובכן, 
עטור  מכאן  תצא  שלא  חוששני  כי  אף  אחר,  במעשה  כוחך  את  להוכיח  בידך  יעלה 

מנצחים.' תהילת 
שלגמתי  הלגימות  כי  'אם  והוסיף:  תור,  השיב  אחר,'  במעשה  כוחי  את  'אנסה 
את  לבחון  תרצה  בו  הבא  הניסיון  מהו  אך  רב.  למעשה  הֵאסירים  בקרב  נחשבות  היו 

כוחי?' 
בו  מדובר  אין  בלבד.  לילדים  'שנועד  המלך,  אמר  ערך,'  פחות  כאן שעשוע  לנו  'יש 
לאסא־ זו  מעין  תחרות  להציע  מעז  הייתי  לא  הרצפה.  מן  שלי  החתול  בנטילת  אלא 

מזה.' ליותר  ראוי  שאינך  חוששני  כה,  עד  העלובה  הופעתך  שלנוכח  אלא  תור, 
הרצפה.  על  והשתטח  מידות  גדול  חתול  זינק  ולאולם  דבריו,  את  המלך  סיים  אך 
וביקש להרימו. אולם ככל שטרח  ידו תחת בטנו של החתול,  ניגש אליו, תחב את  תור 
מכפות  אחת  את  מעט  והרים  לאחור  ראשו  הרכין  החתול  בניסיונו.  כשל  והשתדל, 

מרבצה.  החיה  את  להזיז  נוסף  ניסיון  על  תור  ויתר  הדבר  למראה  רגליו. 
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.52

סופם.  אל  הגיעו  תור,  'ניסיונותינו,  אוטגרד־לוקי,  אמר  לבי,'  לי  שניבא  כפי  "'ובכן, 
אינך  רעי,  לך,  ובאשר  אנשינו.  בידי  מחמד  חיית  אלא  זו  אין  אך  אמנם,  גדול  החתול 

עירנו.' לאנשי  בהשוואה  ועלוב  קטן  יצור  אלא 
נגדי  לצאת  ויעז  מאנשיך  אחד  את  לכאן  'שלח  נרגז,  תור  השיב  שאהיה,'  ככל  'קטן 

מזעם.' רותח  שכולי  עכשיו 
'האמת היא שאינני רואה כאן אף אחד,' אמר המלך בעודו מתבונן ביושבי הספסלים, 
ֶאִלי אָמתי, הזקנה הבלה,  זמנו לכאן את  נגדך. אך, אנא,  שיהיה מוכן להתבזות במאבק 

ממך.' וטובים  רבים  לקרשים  ִהפילה  זו  שזכור  ככל  תור.  עם  להתמודד  לה  והניחו 

.53

להיאבק  לה  אמר  אוטגרד־לוקי  האולם.  אל  פסעה  מזוקן  ובלה  שיניים  חסרת  "ישישה 
אחיזתו  הלכה  כן  יותר,  התאמץ  שתור  שככל  מציין  הקצר  המעשה  סיפור  בתור. 
לחדול,  השניים  על  ציווה  המלך  מברכיו.  אחת  על  וכרע  נכנע  לבסוף  ורפתה.  בישישה 
גם  מה  בתור,  להיאבק  מוכן  שיהיה  מישהו  אחר  לחפש  טעם  עוד  אין  עתה  כי  והוסיף 
שם  בילו  והם  מושבם,  למקום  ומרעיו  תור  את  שלח  הוא  מאוחרת.  השעה  שממילא 

בנעימים.  הלילה  את 

.54

את  לצאת  נכונים  והיו  בגדיהם  את  לבשו  ואנשיו  תור  היום,  למחרת  בבוקר  "השכם 
המלך.  כיד  ומשקה  מאכל  ובו  שולחן  להם  לערוך  ציווה  אוטגרד־לוקי  אולם  העיר. 
התרשמותו  על  תור  את  שאל  העיר,  שער  אל  המלך  אותם  ליווה  הבוקר  סעודת  לאחר 
בפני  הודה  תור  בכוחו.  עליו  העולה  מישהו  הקצרה  בשהותו  פגש  ואם  הביקור,  מן 
'אין  כי  והוסיף  וקצף,  ביזיון  בביקורו  עצמו  על  עטה  שאכן  פנים  בבושת  אוטגרד־לוקי 

נפש.'  עלוב  שחצן  בי  תראה  והלאה  שמעתה  העובדה  מן  יותר  לי  המכאיב  דבר 

 .55

לא  שוב  אליה  העיר,  שערי  את  שיצאנו  כיוון  'ועכשיו,  אוטגרד־לוקי,  אמר  ולא,'  "'לא 
ידעתי  אילו  כי  והיא  לאמיתה,  האמת  את  לך  לומר  עלי  מוטל  אנוכי,  חי  עוד  כל  תבוא 
הייתי  לא  מעולם  ראשי,  על  פורענות  והוריד  האדירים שכמעט  און  האמיתי,  כוחך  את 

העיר.  אל  לבוא  לך  מניח 
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כאשר,  כשפים.  במעשי  שולל  אותך  הולכתי  בינינו  המפגש  שמתחילת  לך  'דע 
שקשרתי  משום  זה  היה  שלי,  התיק  את  לפתוח  בידך  עלה  לא  הראשונה  בפגישתנו 
במהלומת  היה  די  הקשר.  את  לפרום  ניתן  כיצד  תדע  שלא  כך  ברזל  במיתרי  אותו 
בראשי.  פגעה  באמת  אילו  החיים,  מארץ  לסלקני  מנת  על  משלוש  הראשונה  הקורנס 
אך אני כיסיתי את פַני בסלע שנעלם מעיניך, ואם תשוב ותראנו תבחין בתוכו בשלושה 
דומים  כשפים  במעשי  שבידך.  הקורנס  מהלומות  תוצאות  ועמוקים,  גדולים  חורים 
לאלה עשיתי שימוש בתחרויות בהם לקחתם חלק, אתה ואנשיך. לוקי סילק במהירות 
כן  ועל  אדם  בדמות  אש  להבת  אלא  היה  לא  לוגי  אולם  מולו,  הכירה  את  תיאמן  שלא 
תיאלפי,  מול  ריצה  לתחרות  שיצא  מי  הוגי,  יחדיו.  הבשר  עם  העצמות  את  גם  גירם 
כאשר  מחשבה?  על  במירוץ  לגבור  אנוש  בן  יכול  וכי  עצמה.  המחשבה  אלא  היה  לא 
כמוה  מופלאה,  הייתה  שלגמת  הלגימה  המשקה,  קרן  את  לרוקן  ביקשת  בתורך  אתה 
שתחתית  אלא  זאת.  לעשות  מסוגל  שמישהו  מאמין  הייתי  ולא  חיי  בכל  ראיתי  לא 
חוף  אל  תבוא  כאשר  אך  לראות.  ממך  שנבצר  דבר  הים,  במי  שקועה  הייתה  הקרן 
גם  כך  ֵשפל.  עתה  שמכונה  מה  המים,  מפלס  בירידת  עיניך  במו  להיווכח  תוכל  הים 
וזנבו  כולה  הארץ  את  המקיף  מידַגרד  נחש  אם  כי  זה  היה  חתול  לא  בחתול,  המעשה 
שמי  אל  קרובה  הרגל  הייתה  מרגליו,  אחת  את  להרים  בידך  עלה  כאשר  בראשו.  נוגע 
נולד האדם שיעלה בידו להביס  ֶאִלי, היא הִזקנה. טרם  בינך לבין  מרום. כך גם המאבק 

מברכיך. אחת  על  אלא  כרעת  ולא  עילאית  בגבורה  מולה  עמדת  ואתה  הִזקנה,  את 
ניפגש עוד לעולם, שכן  כי לא  נפרדים בזאת, עדיף לשנינו  וכיוון שאנו  'כיוון שכך, 
לעמוד  תוכל  שלא  עיניים  ואחיזת  כשפים  במעשי  מולך  אתגונן  עירי,  אל  ותבוא  היה 

מולם.'
אוטגרד־ את  להכות  וביקש  קורנסו  את  הזועם  תור  שלף  הללו,  הדברים  למשמע 
לוקי, אך זה נעלם כלא היה, וכאשר שב תור אל העיר כדי להחריבה, נוכח לדעת שרק 
חזר  שהיות  וללא  עקביו,  על  תור  אפוא  שב  לפניו.  משתרע  חפץ  מכול  ריק  בּור  שדה 
שאכן  כפי  מידגרד,  בנחש  להיאבק  בלבו  החלטה  גמלה  מכבר  זה  אולם  לתרּודָבנָגר. 
יוכל  לא  איש  כי  תודה  והלאה  "שמעתה  סיפורו,  את  תרידי  סיים  סבור,"  אני  קרה. 

ליוטונהיים."  במסעו  תור  של  מוצאותיו  על  יותר  מדויקים  דברים  לך  לספר 

56. תור לוכד את נחש מידגרד 

"מדבריך אני מסיק," אמר גנגלר, "שרב און וכביר כוח הוא אוטגרד־לוקי, אפילו שכוחו 
אך  נתיניו.  בעיני  לבטח  נערצים  אלו  אשליה.  ומלאכת  כשפים  מעשי  של  תולדה  הוא 

עלבונו?" על  תור  פעם  אי  נקם  האם  לי,  אמור  אנא, 
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של  זה  מסעו  את  הזכיר  לא  ממילא  שאיש  גם  "מה  האר,  השיב  לדעת,"  אין  "זאת 
תור  נחפז  הביתה  שובו  לאחר  קצר  זמן  אחרת,  או  כך  כרגע.  לך  סיפרנו  שעליו  תור 
שעירי  את  לא  מרכבתו,  את  עמו  לקח  שלא  דרכו  אל  מיהר  וכה  נוסף,  למסע  לצאת 
ועוד  צעיר,  גבר  של  במסווה  מידגרד  משערי  יצא  הוא  בדרך.  ללוותו  איש  ולא  הִעזים 
הלילה. השכם  את  הנפיל, שם עשה  ִהיִמיר  אל משכנו של  בא  ערב  לקראת  יום  באותו 
מן  וביקש  בגדיו  את  ללבוש  מיהר  לדיג,  סירתו  את  מתקין  הימיר  כי  משראה  בבוקר, 
זו בלבד שאין  לא  הימיר השיב שפרחח חלוש שכמותו  יחד.  הנפיל רשות להפליג עמו 
ימות מקור. תור השיב על דבריו  והמפרך לבטח  בו תועלת, אלא שבמסע הדיג הארוך 
יקדים  מי מהשניים  כלל  בטוח  הוא  והוסיף שאין  לחדול,  ולא  הדרך  כל  לחתור  והבטיח 
את רעהו ברצונו לשוב אל החוף. תור רתח מזעם וביקש לשלוף את קורנסו ולנפץ את 
גולגולת הנפיל, אך כבש את יצרו וגמר אומר בלבו לשמור את כוחו להזדמנות אחרת. 

הדגים.  את  לצוד  מבקש  הוא  בו  אשר  הפיתיון  הוא  מה  הימיר  את  שאל  שכך  כיוון 
השוורים שהיו  עדר  אל  ללכת  בחר  תור  בעצמו.  פיתיון  וישיג  שילך  לו  הימיר אמר 
אל  שב  ראשו,  את  כרת  שמו,  ריֹוט  ִהיִמינּבְ השוורים,  בגדול  בחר  הנפיל,  של  ברשותו 

ים.  לב  אל  הפליגו  והשניים  הסירה, 
בחרטום,  וחתר  ישב  אשר  שהימיר,  רבה,  כה  בעוצמה  המשוטים  בשני  חתר  תור 
לאזור  הגיעה  שסירתם  הימיר  ראה  כאשר  סירתו.  הפליגה  בה  המהירות  מן  הופתע 
שעדיף  אותו  שכנע  תור  אולם  לדוג,  ולהתחיל  במקום  לעצור  אמר  ופוטית,  סנדל  דגי 
להוסיף ולשוט הלאה מזה. השניים המשיכו לחתור במרץ, עד שהימיר קרא כי אם לא 
אזהרות  אף  על  אולם  הענק.  מידגרד  נחש  עם  במפגש  להסתכן  הם  עלולים  מיד  יעצרו 
אזי  משוטיו.  את  להניח  שהואיל  עד  עבר  מועט  לא  וזמן  בחתירה,  תור  המשיך  הנפיל 
קשר  שעליו  עוצמה  רב  קרס  השתלשל  ממנה  בגודלה,  הכבירה  חכתו  את  תור  נטל 
אל  הגיע  ובמהרה  תהומה  צלל  הפיתיון  למים.  והשליך  הפיתיון,  הוא  השור,  ראש  את 
כשם  מידגרד  נחש  את  שולל  הוליך  שתור  נאמר  אם  גוזמה  זו  תהיה  לא  הים.  קרקעית 
חתול.  בדמות  נחש  בידיו  להניף  ממנו  דרש  כאשר  תור  עיני  את  איחז  שאוטגרד־לוקי 

בִחכה.  עמוק  ננעץ  והקרס  השור  של  ראשו  את  לתיאבון  בלעה  המפלצת  שכן 
תור  על  היה  כי  עד  רב,  כה  בכוח  הקרס  את  הנחש  טלטל  הדקירה,  מכאב  הלום 
שעתה,  אלא  המשוט.  לאחיזת  הנועד  בקֹוַער  ולעגנה  ידיו  בשתי  החכה  מוט  את  לאחוז 
כאשר חמתו בוערת בו ואונו האלוהי גואה בקרבו, משך תור את מיתר החכה בכוח כה 
רב עד שרגליו פרצו את רצפת הסירה וצללו מטה אל קרקעית הים, בעוד ידיו מושכות 
שנתחולל  המעשה  אימת  את  לתאר  המילים  תחסרנה  הסירה.  דופן  אל  המפלצת  את 
יריבו.  על  ארס  גלי  היורק  הנחש  ומזה  אימה,  במבטי  במפלצת  מצליף  תור  מזה  עתה. 
מסּופר כי הימיר, כיוון שראה את הנחש, נתקף חיוורון ורעד, ולמראה המים הממלאים 
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וביתק את  נטל את קורנסו –  את סירתו ומאיימים להטביעה, נטל סכין – כשם שתור 
כבל החכה. יש אומרים שבטרם צלל הנחש תהומה עלה בידו של תור לרוצץ את ראש 
האוקיינוס.  במצולות  שם  אי  לחיות  ממשיך  הנחש  כי  נותנת  הדעת  אולם  המפלצת, 
המכה  מעוצמת  השתטח  הימיר  האוזן;  אל  סמוך  הנפיל,  בראש  באגרופו  תור  הלם  אזי 

החוף."  אל  ושב  בכוח,  חתר  המשוטים,  את  נטל  תור  למים.  ונפל 

57. מותו של בלדר המיטיב 

אך  הדיג,  במסע  תור  של  מצדו  רב  מעשה  זה  "שהיה  גנגלר,  אמר  בדבר,"  ספק  "אין 
הֵאסירים?"  בקרב  שהתרחשו  דומים  מקרים  על  לי  לספר  תוכל  האם 

רבה  להערכה  הזוכה  נוספת  עלילה  על  לך  לספר  "אוכל  האר.  השיב  "בהחלט," 
נפשו,  את  ייסרו  לילה  שסיוטי  מי  המיטיב,  שבלדר  לדעת  עליך  הֵאסירים.  בקרב 
מועצת  בפני  כך  על  פרטים  מסר  גדולה,  בסכנה  עומדים  חייו  כי  מכך  שהקיש  וכיוון 
אבן  כל  בלדר  של  מדרכו  להסיר  המועצה  החליטה  דבריו,  את  ששמעו  כיוון  הֵאסירים. 

חייו.  על  לאיים  העלולה  נגף 
השדה  חיית  את  המתכות,  שאר  ועמו  הברזל  את  והמים,  האש  את  השביעה  פריג 
שהדבר  כיוון  בבלדר.  יפגעו  לבל  הזוחלים  מיני  ואת  הרעלים  הציפורים,  את  והיער, 
במפגשי  לשעשוע  בזאת,  שיסופר  כפי  המעשה,  הפך  ונמוגה,  חלפה  והסכנה  נעשה 
ִחצים  בו  שיגרו  אבנים,  בו  השליכו  והמסובים  בתווך,  להתייצב  נהג  בלדר  הֵאסירים. 
שהרי  חשש  ללא  זאת  כל  קרבות.  בגרזני  או  חרבם  בלהבי  בו  שהלמו  מי  היו  מקשת, 
הכול  להפך,  בו;  לפגוע  היה  יכול  לא  ואיש  פגע,  או  נזק  בפני  ומחושל  חסין  גופו  היה 

לבלדר.  כבוד  מתן  במעשה  ראו 
נפגע  בלדר  שאין  כך  על  אפו  חרה  המתרחש,  את  ראה  לאופי,  בן  לוקי  כאשר  אך 
ֶפנָסִליר, מעונה של פריג. הֵאלה,  ובא אל  ניזוק. הוא לבש מסווה של אישה  וגופו אינו 
הללו  עושים  מה  לדעת  ביקשה  הֵאסירים,  ממפגש  הבאה  לפניה  אישה  שראתה  כיוון 
ושיגור  אבנים  בהשלכת  רוחם  את  מבדרים  שהם  השיב  המחופש  לוקי  במפגשיהם. 

וכלל.  כלל  ייפגע  שזה  בלי  בלדר  של  בגופו  חצים 
השבעתי  כי  בבלדר,  לפגוע  מסוגלים  מתכת  ולא  עץ  'לא  פריג.  אמרה  יודעת,'  'אני 

צדק.' בהן  אותם 
בבלדר?' יפגעו  לבל  הדברים  כל  את  'השבעת  האישה,  נזדעקה  'מה?' 

'אכן, כך הדבר,' השיבה האלה, 'את כולם לבד משיח הִדבקֹון הלבן, הצומח לו זעיר 
להשביעו.'  לבי  את  נתתי  ולא  היה  וזניח  פעוט  ולהאלה.  של  המזרחי  בחלק 

כרת את  ולבש את דמותו הטבעית,  חזר  יצא משם,  דבריה,  לוקי את  מיד מששמע 
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שיח הדבקון הלבן ובא אל אולם הֵאסירים. בכניסה למקום פגש את הֹודּור שניצב לבדו 
בבלדר?'  דבר־מה  משליך  אתה  אין  זה  'למה  היה.  עיוור  שכן  במשחק  חלק  נטל  ולא 

לוקי. אותו  שאל 
דבר  בידי  שאין  גם  מה  עומד,  הוא  היכן  יודע  'ואיני  הודור,  השיב  אני,'  עיוור  'כי 

להשליכו.' 
וכיוון שאין לך מה  וכך תביא כבוד לבלדר.  ה כמו כולם  'עׂשֵ 'בוא איתי,' אמר לוקי, 

בלדר.'  של  גופו  אל  ידך  את  לכוון  לי  הנח  זו.  זמורה  לך  הנה  בו,  להשליך 

 .58

של  בגופו  בכוח  אותה  נעץ  לוקי  של  ובעזרתו  הדבקון,  זמורת  את  הודור  אזי  "נטל 
לא  אכן,  חיים.  רוח  ללא  ארצה  נפל  והעלם  ושוב,  שוב  בשרו  את  דקרה  הזמורה  בלדר. 
הוכה  ארצה  בלדר  בנפול  אנוש.  בני  בין  ולא  האלים  בקרב  לא  מזה,  נורא  מעשה  היה 

אקרסברג  קרל  מאחוריו.  כהרגלו,  המחייך  המרושע  ולוקי  העיוור  הודור  בלדר.  של  מותו 
 .1840  ,(Eckersberg)
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אומר  וגמרו  בזה  זה  הביטו  והכול  מפיהם,  ניטל  הדיבור  כבד,  בהלם  הֵאסירים  חבר 
הנקם  את  לדחות  עליהם  היה  אולם  האסון.  את  שחולל  הנבל  את  עונשו  על  להביא 

הסבו.  בו  המקום  של  קדושתו  מפאת 
ביניהם  אחד  לא  שאף  הגם  ונהי,  קינה  קול  מגרונם  פרץ  ָשבה,  שרוחם  לאחר  עתה, 
הפורענות  ממדי  על  עמד  מאחרים,  יותר  אודין,  במילים.  הכאב  את  לבטא  בידו  עלה 
האלים  שחבר  לדעת  שנוכחה  כיוון  פריג,  בלדר.  של  מותו  עם  ראשם  על  שירדה 
ומוכן  ובברכתה  באהבתה  לזכות  שירצה  מי  ביניהם  יש  אם  שאלה  ההלם,  מן  התעשת 
באם  בעבורו  נפש  כופר  לֶהָלה  ולהבטיח  בלדר  את  למצוא  התופת,  אל  לרכוב  כך  לשם 

לַאסַגרד. ולשוב  השאול  שערי  את  לצאת  לו  להניח  תסכים 
לדרך.  לצאת  שהסכים  'שנון',  המכונה  אודין  של  בנו   ,Heremodr  – ֶהֶרמֹוד  זה  היה 

המשימה.  לביצוע  והלאה  משם  ושעט  אביו,  של  סוסו  סֶלּפניר,  גב  על  עלה  הוא 

.59

בלדר,  של  ספינתו  עגנה  בו  הים  חוף  אל  ונשאוה  המת  גופת  את  הֵאסירים  נטלו  "אזי 
רינגהֹוְרן שמה ו'קרן הטבעת' פירוש השם, ואין כמוה בעולם ומלואו. אך כאשר ביקשו 
להשיטה  מהם  נמנע  גופתו,  לשריפת  המוקד  מדורת  את  ולהתקין  סיפונה  על  לעלות 
שמה.  ִהירֹוִקין  מיוטונהיים,  אחת  לנפילה  הֵאסירים  קראו  במצוקתם  הים.  אל  החוף  מן 
כשהגיעה  מיד  מתפתלים.  נחשים  עשוי  ואבנטה  זאב  גבי  על  רכובה  להגיע,  מיהרה  זו 
לאחר  רק  בידם  שעלה  דבר  הנפילה,  זאב  את  לקשור  מאנשיו  ארבעה  על  אודין  ציווה 

ארצה. החיה  את  שהפילו 
והשיטה  המעגן  מן  אותה  שחררה  קלה  אחת  ובדחיפה  הספינה,  את  הדפה  הירוקין 
ִגצי אש עלו מן הסיפון  אותה במי הים. אולם אפילו כך נראה כי המעיטה בכוחה, שכן 
מיהרו  ואלמלא  קורנסו,  את  הניף  למראה,  חרה  שאפו  מי  תור,  סביב.  רעשה  והארץ 

לרסיסים. הגבירה  ראש  את  מנפץ  היה  להתערב,  הֵאסירים 
אזי הניחו האסירים את גופת בלדר על המוקד שעל הסיפון. המראה כה החריד את 
עלתה  וגופתה  מצער  בקרבה  נשבר  שלבה   ,Nep  – ֶנּפ  של  ובתו  בלדר  אשת  ָנָנה  נפש 

בעלה. גופת  עם  יחד  המוקד  באש 
שהתרוצץ  הגמד  בִליטּור  ַעט  ּבָ הטקס  ובמהלך  בקורנסו,  המוקד  את  תור  קידש  אזי 
בדרכו האחרונה.  בלדר  ללוות את  בא  ורב  נפל באש המוקד. המון עצום  וזה  רגליו,  בין 
בראש תהלוכת האבל צעדו אודין ופריג רעייתו, לצדם הוולקיריות והעורבים, אחריהם 
על  רכב  ַהְיְמָדל  ֵאימת־ניב.  שמא  או  רעמת־פז  בשם  בר  לחזיר  הרתומה  במרכבתו  ְפֵרי 
לצד  נפילי־כפור  צעדו  בעקבותיהם  לחתולים.  רתומה  במרכבה  ְפֵרָיה  סוסו,  גב־זהב 
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הנודעת   ,Draupnir  – דרֹוּפִניר  הקרויה  טבעתו  את  המוקד  על  הניח  אודין  נפילי־הרים. 
עלה  הדר,  עוטה  בלדר,  של  סוסו  כמוה.  טבעות  תשע  לילה  בכל  לצור  ִקסמה  בסגולת 

אדונו.  לצד  בלהבות  הוא  אף 

60. בלדר במשכן המתים

במחשכים  העלם  רכב  ולילות  ימים  תשעה  בתופת.  דרכו  את  ֶהֶרמֹוד  עשה  "בינתיים 
מעליו  ועבר  הנחל  ְגיֹול  אל  שבא  עד  דבר,  ּבְ להבחין  בידו  עלה  שלא  כבד,  כה  ואופל 

בוהק.  בזהב  רבוד  בגשר 
חמש  אמש  כי  אמרה  ולמוצאו,  לשמו  שאלה  הגשר,  שעל  הבתולה  מֹודגּודּור, 
הוא  זאת  שעשה  מידה  באותה  אותו  טלטלו  ולא  הגשר  על  עברו  מתים  של  חבורות 
רוכב  אפוא  הטעם  מה  המוות;  חיוורון  ממך  'נעדר  ואמרה,  הוסיפה  זאת,'  'עם  לבדו. 

התופת?' אל  אתה 
ראית  שמא  מבקש.  אני  בלדר  את  'כי  הרמוד,  לה  השיב  התופת,'  אל  בדרכי  'אני 

הגשר?' על  חולף  מקרה  דרך  אותו 
צפון." לכיוון  למטה,  נמצא  המתים  ִמשכן  אך  גיול,  גשר  על  'רכב  השיבה,  'בלדר,' 

מסוסו,  ירד  כאן  הנעולים.  התופת  שערי  אל  שהגיע  עד  בדרכו,  הרמוד  המשיך  אזי 
ובקפיצת  קדימה  שעט  המרדעת,  על  וזינק  שב  והמושכות,  האוכף  את  והיטיב  מתח 
מצא  בו  המשכן,  אל  לדהור  המשיך  הזינוק  מן  מאּושש  השער.  מעל  דילג  אדירים 
הלילה  את  שעשה  לאחר  היתר.  מכל  וההדור  המרומם  הכס  על  יושב  אחיו  בלדר  את 
קולות  על  לֶהָלה  שסיפר  ולאחר  המחרת,  בבוקר  השכם  הרמוד  הקיץ  אחיו,  בחברת 
כי תשחרר את אחיו.  בה  והנהי שקמו בקרב האלים עם מותו של בלדר, הפציר  הקינה 
כפי ששמעה  בלדר,  הוא  אכן אהוב האלים  לברר אם  צורך  יהיה  לו שתחילה  זו השיבה 

הרמוד.  של  מפיו  זאת 
על  מקוננים  יחדיו,  והחיים  המתים  מאלו  בעולם,  הדברים  שכל  יימצא  אכן  'אם 
עליו  דבר אחד המסרב לשפוך  ולּו  יימצא  הֵאסירים. אך אם  ֶקרב  ישוב אחיך אל  מותו, 

בתופת.'  בלדר  ֵישב  דמעה, 
דרופניר,  טבעת  את  לו  ונתן  לאולם  מחוץ  אל  אותו  הוליך  ובלדר  הרמוד,  קם  אזי 
הרמוד  יקרה.  זהב  טבעת  ולפּוָלה  נאה,  פשתן  גלימת  לפריג  שלחה  ננה  לאודין.  מזכרת 

ושמע.  שראה  הדברים  את  וסיפר  אסגרד  אל  רכב  סוסו,  על  עלה 
לעמוד  הדברים  מכל  ביקשו  ואלו  תבל,  מרחבי  אל  שליחים  האלים  שיגרו  אזי 
ואבן,  אדמה  וכן  בקרבם,  שנשמה  היצורים  כל  ושאר  ונשים  גברים  ֶהָלה.  של  בדרישתה 
החום  אל  הכפור  מקיפאון  מקום  יחליפו  כאשר  ומקוננים  הבוכים  מאלו  ומתכות,  עצים 
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במכשפה  פגשו  בידם,  צלח  המסע  כי  סבורים  והם  השליחות  מן  ששבו  כיוון  הלוהט. 
וזו  בלדר,  על  לקונן  בה  והפצירו  המחילות,  באחת  רובצת  שמה,  דֹוְקט  ומרשעת,  זקנה 

השיבה:

ְלִזְכרֹו  ה  ְיֵבׁשָ ְמָעה  ּדִ ּדֹוְקט  יל  ּזִ ּתַ
ָצרֹוָתיו,  ְצרֹור  ל  ְוׁשֶ ְלֶדר  ּבַ ל  ׁשֶ

ּבֹור ל  ׁשֶ ֶזה  נֹו  ּבְ ֶאת  י  ָאַהְבּתִ לֹא  ֵמת  אֹו  ַחי 
ּטֹוב.  ַמה  ַהּתֶֹפת,  ּבֹו  ָחֵפץ  ִאם 

להציק  חדל  לא  זה בתחפושת, אשר  הוא  מיד החשד שלוקי  עלה  הזקנה  דברי  למשמע 
המרום." לאלי 

62-61. מנוסתו של לוקי ועונשו

הוסיף  בלדר,  של  למותו  שהביא  די  "לא  גנגלר.  אמר  לוקי,"  הוא  מרושע  בלייעל  "בן 
מעשיו?" על  נענש  לא  האומנם  אך  התופת.  מן  שחרורו  את  ומנע  פשע  על  חטא 

כאשר  חטא.  על  להכות  יחדל  לא  באופן שבו  "וזאת  האר,  השיב  נענש,"  גם  "נענש 
ארבע  ובו  משכן  לעצמו  הקים  שם  ההרים.  אל  ונמלט  קם  אליו,  האלים  בשנאת  נוכח 
דמות  לובש  היה  קרובות  לעתים  סביבו.  המתרחש  כל  את  לראות  שיוכל  כדי  דלתות, 
ְפַרַנְנג, במימיו צלל ובו תהה באיזו  של דג סלמון ומסתתר תחת מפל הנודע בשם מפל 
פשתן,  חוטי  לידיו  נטל  בביתו,  יושב  והוא  אחד,  יום  אותו.  ללכוד  האלים  יבקשו  דרך 
אולם  יום.  אותו  הדייגים מאז  עושים שימוש  בה  כזו אשר  ורקם רשת,  בנול  נתן אותם 
מקום  את  גילה  וכך  בלידסקַיאלף,  ממקומו  בה  הבחין  ואודין  מולו,  פרצה  אש  שלהבת 

לוקי.  של  המסתור 
הנחל.  מימי  אל  וזינק  למדורה,  הרשת  את  לוקי  השליך  נתגלה,  כי  שהבין  כיוון 
מהירה,  ותפיסה  חדה  בעין  המצטיין  ְקָבִסיר,  זה  היה  ביתו,  אל  האלים  באו  כאשר 
בוודאי שייריה  ואמר שאלו  שמיהר לשלוף מן האש את שרידי הרשת, הגישם לאודין, 

דגים.  ללכידת  חדשה  המצאה  של 
סיימו  וכאשר  המדורה,  גחלי  בין  שנמצא  הדגם  פי  על  רשת  וטוו  מיד  ישבו  האלים 
בקצה  החזיק  תור  להסתתר.  לוקי  ביקש  בו  הנחל  מימי  אל  אותה  השליכו  להתקינה 
כל  אולם  הזרם.  במעלה  התקדמו  כך  השני.  בקצה  האלים  ושאר  הרשת,  של  האחד 
והרשת  הנחל,  בקרקעית  אבנים  שתי  תחת  מסתור  מצא  לוקי  לשווא.  היו  מאמציהם 
שבו  כן  ועל  הסבכה,  בקצות  נגע  חי  שיצור  האלים  הבחינו  זאת  עם  מעליו.  החליקה 
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נוספת.  פעם  אותה  והשליכו 
אבנים  לה  קשרו  שהפעם  אלא 
שהיה  מה  כל  גרפה  וזו  כבדות, 
בינו  כי  הבחין  לוקי  בנחל. 
מרחק  אך  מבדיל  הים  לבין 
זינק  רבה,  במהירות  חתר  קצר, 
הרשת  מעל  ודילג  המים,  מן 
עכשיו,  המפל.  מימי  אל  היישר 
נחלקו  מקומו,  את  וגילו  הואיל 
תור  חבורות.  לשתי  הֵאסירים 
את  צולח  הרשת,  אחר  פסע 
מימי הנחל אט אט במרכז הזרם, 
בעוד האחרים גררו אותה לכיוון 
שלפניו  מיד  הבין  לוקי  הים. 
לשחות  להימלט.  דרכים  שתי 
ולדלג  לשוב  או  הים  אל  קדימה 
בחר  הוא  לאחור.  הסבכה  מעל 
גבוה,  זינק  השנייה,  באפשרות 
כיוון  תור.  של  בידו  נלכד  אך 
שהיה  ייתכן  כדג,  חלקלק  שהיה 
תור  החזיק  אלמלא  לנוס,  בכוחו 
הסיבה  וזאת  רב,  בכוח  בזנבו 
ודל  דק  כה  היום  ועד  שמאז 

הסלמון.  של  זנבו  הוא  בשר 
המערות,  אחת  מעמקי  אל  האלים  אותו  נשאו  לוקי,  את  ללכוד  בידם  שעלה  כיוון 
גררו  לוקי  על  בנוסף  מהם.  אחד  בכל  חור  וקדחו  קצה  חדי  סלעים  שלושה  הניחו  ושם 
זה  טורף,  לזאב  הפכו  ָוִלי  את  וָנִרי.  ָוִלי  לוקי,  של  בניו  שני  את  גם  המקום  אל  האלים 
האלים  התקינו  הקורבן  ממעי  בשרו.  את  ובלע  לגזרים  גופו  את  קרע  אחיו,  על  עט 
את  כפת  אחד  כבל  הסלעים.  שלושת  קצווי  אל  לוקי  את  כפתו  ובהם  ויתרים,  כבלים 
לברזל,  הכבלים  את  שהפכו  לאחר  ירכיו.  את  והשלישי  מפשעתו  את  אחר  כתפיו, 
על  מפיו  ארס  של  טיפות  קבע  דרך  הגיר  וזה  ראשו,  מעל  בריח  נחש  סקדי  הניחה 
בכוס  הרעל  טיפות  את  אוספת  בעלה,  לצד  ניצבת  אשתו,  סיגין,  אולם  לוקי.  של  פניו 
על  הרעל  מטפטף  זה  עין  בהרף  אבל  מלאה.  שזו  לאחר  תוכנה  את  ומרוקנת  שבידה, 

להוצאת  איור   (Winge) וינגה  מרטין  לוקי.  של  עונשו 
.1905 משנת  בפרוזה  האדה 
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'ארץ  הביטוי  מכאן  כולה.  רועדת  והאדמה  רב  בכוח  גופו  את  מטלטל  הכאב  לוקי.  פני 
הַרגָנרֹוק."  בוא  עד  ויתייסר  לוקי  ישכב  זה  במקום  רעשה'. 

63. על רגנרוק, דמדומי האלים ועל התבל העולה באש

כך." על  לי  ספר  ממך,  "אנא  גנגלר,  אמר  שמעתי,"  טרם  ַרגָנרֹוק  "על 
את  לך  "אומר  האר.  השיב  רגנרוק,"  לסוגיית  הנוגעים  הדברים  הם  ונכבדים  "רבים 
שלג  הוא.  יהא  כן  וכשמו  'כפור־אימים',  יהי  שמו  חורף.  להגיע  צפוי  תחילה  עיקרם. 
תאיר  והשמש  תשתוללנה  סופות  נורא,  יהיה  הכפור  תבל.  קצות  ארבעת  בכל  ֵירד  כבד 
חורפים,  שלושה  ביניהם.  קיץ  יום  לא  ואף  זה  אחר  בזה  יבואו  חורפים  שלושה  לשווא. 
יקטול  איש  על הארץ.  ופורענות תרד  ברחבי תבל  הרף מלחמות  ללא  יינטשו  במהלכם 

בוולוספו: כנכתב  זאת  וילדיו.  הוריו  על  ירחם  ולא  אחיו  את 

ו, ַיְחּדָ ְוָימּותּו  ָאִחיו,  ַעל  ֵיֵצא  ִאיׁש 
ֲאחֹותֹו. ים  ַיְכּתִ ָאח  ֲעָריֹות  ִגּלּוי  ּבְ

ָאֶרץ, ּבָ ֶטת  ּופֹוׁשֶ ִריצּות  ַהּפְ ַמְמִאיָרה 
ְוַהֶחֶרב, ֵגן  ַהּמָ זֹו,  ִהיא  ַלח  ֶ ַהּשׁ ֵעת 

ְוַהֶהֶרס, ן  ַהֻחְרּבָ ְזֵאב  ֵעת  סּוָפה,  ֵעת 
ֲחֵברֹו. י  ַחּיֵ ַעל  ָיחּוס  לֹא  ִאיׁש  ּה  ּבָ ֵעת 

65-64. קרב רגנרוק

אכן, עת פורענות תהיה זו ובה יתרחשו דברים מעוררי פליאה. הזאב יבלע את השמש, 
כוכבי  וההרס.  החורבן  ויתחוללו  אנוש  בני  של  ראשם  על  ֵירד  אסון  הלבנה.  את  ורעהו 
השורש,  מן  ייעקרו  עצים  תרעש,  הארץ  הרקיע.  מן  ויושלכו  ממקומם  ייעקרו  המרום 
הזאב  ֶפנריר  לרסיסים.  יתנפצו  ושלשלאות  כבלים  ארצה,  ויימוטו  תחתם  יכרעו  ההרים 
את  יירש  הכביר  בכוחו  מידגרד  ונחש  האדמה,  את  יכסו  הים  נחשולי  לחופשי,  יצא 
מכאן  הים,  בלב  תשוט  מתים,  מציפורני  שהתקינוה  הספינה   ,Naglfar  – ַנְגְלָפר  הארץ. 
זו  לספינה  בנייה  חומרי  יספק  שמא  ציפורניו  את  היטב  לגזור  האדם  על  מותו  שלפני 
יחד לדחות במידת האפשר. אולם במבול  גם  ובני אנוש  בנייתה מבקשים האלים  שאת 

הסיפון.  על  יתייצב  בידו,  ההגה  הנפיל,  וִרים  הספינה,  תפליג  הַרגָנרֹוק 
פנריר הזאב יפער את לועו הענק, לסתו התחתונה נוגעת בארץ והעליונה מתחככת 
כשאש  יותר,  גבוה  אף  מלתעותיו  את  פוער  היה  הדבר,  התאפשר  ואילו  מרום,  בשמי 
יקיא מקרבו מבול ארס קולח  הזאב,  לצד  נחש מידגרד, הרובץ  ומנחיריו.  ניתזת מעיניו 
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ידהרו  מוספל  ובני  חצאים,  לשני  הרקיע  ייפער  הפורענות  בלב  באוויר.  ופורח  הים  על 
בוהקת  וחרבו  ומאחור  מלפנים  לו  מתנשאות  אש  להבות  בראש,  ירכב  סּורט  בתווך. 
פונים  הם  אזי  לרסיסים.  ויישבר  תחתיו  יכרע  ביפרֹוסט  גשר  השמש.  מזוהר  יותר 
מידגרד  נחש  גם  וכך  אליהם  חובר  הזאב  פנריר  ויְגריד.  הקרוי  קרב  שדה  אל  ושועטים 
הזוהרים  מוספל  בני  אך  נפילי־ההרים.  בראש  ורים  התופת,  שוכני  וכל  לוקי  ועמם 

כיוון. לכל  פרסאות  מאה  המשתרע  המידות  רב  הקרב  בשדה  היתר  מכל  נבדלים 

יחדיו  יכנס את האלים הנאספים  וללא שהיות  בְגַיאָלר קרנו,  ַהְיְמָדל  וכה יתקע  "בין כה 
הגייסות  את  לערוך  כיצד  עמו  להיוועץ  מימיר  באר  אל  ירכב  אודין  הסכנה.  פני  לנוכח 
צוקה  פורענות,  אלא  כולה  בתבל  דבר  ואין  מיטלטלת,  האילן  איגדרסיל  עלוות  לקרב. 

ומצוקה.
בראשם  הקרב,  שדה  אל  ונחפזים  נשקם  את  חוגרים  הוולהאלה  ואבירי  הֵאסירים 
גּוְנְגניר  החנית,  ובידו  מפוארת  ִשריה  חזהו  על  בוהקת,  פז  קסדת  החובש  אודין  דוהר 

 (Rydberg) רידברג  ויקטור  של  לספרו  איור  היקום.  וחורבן  האלים  קץ  האחרון,  הקרב  רגנרוק. 
.1907 לונדון,   ,Teutonic Mythology
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בידו לסייע  אין  פנריר הזאב, תור עומד לצדו, אך  אודין מתייצב מול  Gungnir שמה.   –
לקרב.  מולו  יוצא  מידגרד  נחש  שכן 

ארצה,  ונופל  ניגף  ְפֵרי  אבל  ברעהו,  איש  קשות  הולמים  השנים  בסּורט,  לוחם  ְפֵרי 
סקירניר.  בידי  מסר  אשר  הטובה  חרבו  להעדר  תבוסתו  את  חייב  הוא 

המפלצת  כבליו.  את  יפרוץ   Gnipa  – ה  ְגניּפָ במערת  הקשור  הכלב   Garmr  – ַגְרם 
שעולה  לאחר  תהילה  ברוב  זוכה  תור  זה.  בידי  זה  נקטלים  והשנים  טיר,  את  תוקפת 
לארץ,  שדוד  נופל  צעדים,  תשעה  שפסע  לאחר  הגיבור,  אך  הנחש,  את  לקטול  בידו 
ִויָדר  אך  אודין,  את  ובולע  טורף  הזאב  הגוסס.  הנחש  עליו  שהקיא  הארס  בגלי  נחנק 
העליונה  הלסת  את  בידו  וקורע  התחתונה  לסתו  על  בחוזקה  דורך  המפלצת,  את  תוקף 
הוא  שכן  לעשות  וידר  יכול  זאת  את  הטמאה.  נשמתו  את  מוציא  המפרפר  שהזאב  עד 
עקבי  נתפרו  שמהן  העור  פיסות  בעיקר  רבים,  דורות  נאסף  עורן  אשר  נעליים  נועל 
להשליך  לו  אל  המרום  לאלי  לסייע  בחפצו  שיש  שמי  מכאן  ובהונותיהן.  הנעליים 
זה  וקוטלים  ברעהו  איש  לוחמים  וַהְיְמָדל  לוקי  חפץ.  בהם  אין  כמו  ישנות  עור  פיסות 
בלהבות.  כלה  והחלד  הארץ,  על  שלהבת  אש  ִחצי  סּורט  משגר  הקרב,  בתום  זה.  את 

בוולוספו: נכתב  כך  על 

ַהּגֹוָרל ְוִנְגַזר  ִמיִמיר,  ֵני  ּבְ ים  ּגֹוֲעׁשִ
ַהְיְמָדל.  ל  ׁשֶ ׁשֹוָפרֹו  ְתרּוַעת  ּבִ ָמע  ׁשְ ַהּנִ

רֹום ּמָ ּבַ ַקְרנֹו  ּבְ ַהְיְמָדל  ּתֹוֵקַע  ָרם 
אֹול.  ְ ַהּשׁ ַדְרֵכי  ּבְ ִנְבָהִלים  ְוַהּכֹל 

ִאיְגְדָרִסיל, ָהֵעץ  ל  ׁשֶ ְרּתֹו  ַצּמַ ִרֲחָפה 
ֵאב  ַהּזְ ְחֵרר  ּתַ ִהׁשְ רֹוֵטט,  ַזע  ְוַהּגֶ

ִמיִמיר,  ל  ׁשֶ ֹראׁשֹו  ִעם  אֹוִדין  יַח  ֵמׂשִ עֹוד 
סּוְרט.   ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ָהֹראׁש  ֶאת  ִיְטֹרף  ֶטֶרם  ּבְ זֹאת 

ָהַאְלִפים,  ל  ׁשֶ לֹוָמם  ְ ׁשּ ַמה  ָהֵאִלים,  לֹום  ְ ׁשּ ּוַמה 
ָהֵאִלים סּו  ּנְ ִנְתּכַ לֹוָמם?  ְ ׁשּ ַמה  ִפיִלים,  ַהּנְ
ַער. ַ ַהּשׁ מּול  ִחים  ְמַצּוְ ָרם  קֹול  ּבְ ִדים  ּמָ ּגַ

ָלַדַעת?  עֹוד  ֲהִתְרֶצה  ָוֶסַלע,  צּוק  ֲאדֹון  הֹו, 

ַהּתֶֹפת, ֶאל  ִניָסה  ּכְ ּבַ קֹול  ּבְ נֹוֵבַח  ְרם  ּגַ
ֵאב, ַהּזְ ֶפְנִריר  ָנס  ַחְרֻצּבֹות,  ִנְקְרעּו 
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ְלֵעיַני לּוי  ַהּגָ ָעִתיד  ּבֶ ֶאְרֶאה  עֹוד 
רֹום. ַהּמָ ֵאֵלי  ל  ׁשֶ ַהּגֹוָרל  ֵזַרת  ּגְ ֶאת 

יר ּבִ ַהּכַ ָחׁש  ַהּנָ ּגּופֹו  ֶאת  ל  ְמַפּתֵ
תֹו, ִצּנָ ֵמִניף  הּוא  ְזָרח,  ִמּמִ ְועֹוֶלה 

ְמַכְרֵסם ם,  ַהּיָ ל  ּגַ ֵמַעל  ר  ׁשֶ ַהּנֶ ָטס 
ַמְפִליָגה.  ַנְגְלָפר  ִתים.  ַהּמֵ ּגּופֹות  ֶאת 

 
ְוָעֶליָה פֹון  ִמּצָ ַמְפִליָגה  ְסִפיָנה 

לֹוִקי. אֹוָתּה  ט  ְמַנּוֵ אֹול,  ְ ַהּשׁ ִמן  ֱאנֹוׁש  ֵני  ּבְ
ִנְבֶהֶלת, ֶרא  ּפֶ ֲעַדת  ֵאב  ַהּזְ בֹות  ִעּקְ ּבְ

ָהמֹון."  ּבֶ ָרץ  הּוא  ם  ּגַ יִליְסט  ּבִ ל  ׁשֶ ְוָאִחיו 

66. על העתיד האומלל והמאושר

"מה יישאר," שאל גנגלר, "לאחר כיליון הארץ והשמים בלהבות החורבן וההרס, לאחר 
קודם  לי  והלא אמרת  האדם?  ולגזע  הוולהאלה  לגיבורי  המרום,  לאלי  זכר  ייוותר  שלא 

שלנו." מזה  שונה  שבעולם  הגם  לעד,  להתקיים  ימשיכו  שכולם 
רעים.  ומהם  טובים  "מהם  תרידי,  השיב  רבים,"  עולמות  יקומו  החורבן  "ככלות 
הטוב מכולם יהיה משכן גימֶלה בשמים, וכל מי שטוב לבו בלגימת שיכר ימצא משקה 
כולו  נאה,  אולם  שוכן  משם  הרחק  לא  אֹוקֹוְלני.  שבחבל  רימיר  ּבְ ושמו  באולם  לרוב 
בתוכו.  ישכנו  לב  וישרי  צדיקים  ניָדה.  הר  פסגת  על  הבנוי  סיְנְדרי,  ושמו  שחוט  זהב 
ושעריו  אימה  ומעורר  מידות  כביר  מבנה  ניצב  'גדת־המתים',  שפירושו  בַנְסטרֹוְנד, 
פונים צפונה. הבניין הוקם כולו מגופות נחשים הקלועים יחדיו. ראשיהם פונים פנימה 
והפרו  זולת  חיי  שקיפחו  אלו  כל  מבוססים  ובו  ארס,  של  מבול  הרף  ללא  ניגר  ומפיהם 

הנאמר: פי  על  זאת  שבועה. 

ֶמׁש, ֶ ַהּשׁ ֵמאֹור  ַהְרֵחק  יֹוֵדַע  ֲאִני  ן  ּכָ ִמׁשְ
פֹון. ַהּצָ ֶאל  ּפֹוִנים  ָעָריו  ׁשְ ַנְסְטרֹוְנד,  ּבְ

ַאְרָצה, ָהֶאֶרס  נֹוֵטף  ג  ַהּגַ ֵמַחְלֵלי 
ים ְנָחׁשִ ל  ׁשֶ ּגּופֹות  ִית  ַהּבַ ִקירֹות  נּוִיים  ּבְ

ְמבֹוְסִסים ֶהם  ּבָ ֶאֶרס,  ל  ׁשֶ ְזָרִמים  ּפֹוְלֵטי 
ים. ַחּיִ חּו  ּפְ ּקִ ׁשֶ אֹו  ֶנֶדר  ֵהֵפרּו  ׁשֶ ִמי 
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ֶורֶגְלמיר: בשירת  מסופר  מכול  הנורא  אך 

ָאָדם." ְגֵרי  ּפִ קֹוְרִעים  ֶרף,  ַהּטֶ י  ַנֲחׁשֵ ם  ׁשָ

67. תיקון עולם

גנגלר  ביקש  וארץ?"  שמים  ויהיו  ישובו  והאם  בפורענות,  האלים  מן  מי  ישרוד  "האם 
לדעת. 

אחו  כרי  ובה  ונועם,  חמדה  ארץ  אחרת,  "ארץ  האר.  השיב  הים,"  מן  יקומו  "הם 
בהם.  יפגעו  סּורט  להבות  ולא  המבול  לא  אימה,  ּבָ ישרדו  וִויָדר  ָוִלי  ופורחים.  עולים 
יבואו  במהרה  ַאסַגרד.  שכנה  קודם  בו  מקום  ּבַ  ,Ida  – ִאיָדה  במישור  ישכנו  השניים 
הם  אף  יקומו  והֹודּור  לֶדר  ּבַ אביהם.  קורנס  ועמם  וַמְגִני  מֹוִדי  תור,  של  בניו  למקום 
את  העבר,  פורענויות  את  בזיכרונם  ויעלו  רעהו  עם  איש  יסבו  השניים  המתים.  מן 
מלחמתם בֶפנריר הזאב ובנחש מידַגרד. בין עשבי האחו ימצאו השניים את כדורי הזהב 

נכתב: שהדבר  כפי  אודין,  של 

סּוְרט ל  ׁשֶ ְלֶהֶבת  ׁשַ לֹות  ּכְ ְלַאַחר 
ּוָוִלי ִויָדר  ָיֵסּבּו  ם  ׁשָ

ַנַחת, רֹב  ּבְ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ב  מֹוׁשַ ּבְ
ָאִחיו ַמְגִני  ִעם  ּומֹוִדי 

ַנִים ְ ַהּשׁ ַיְחִזיקּו  ְמיֹוְלִניר  ֶאת 
ם. יּוׂשַ ֶבר  ֶ ַלּשׁ ץ  ְוַהּקֵ

ושמה  אחת  אישה  החלד,  על  סורט  שהביא  הּבֵערה  שבמהלך  לדעת,  עליך  זאת,  עם 
ניזונים  הֹוְדִמיִמיר,  ביער  ִליְפְדָרִסיר, מצאו מסתור  וגבר בשם  'חיים',  פירושו  ִליף, אשר 
שנאמר  כפי  כולה,  הארץ  את  במהרה  ויַמלאו  ויתרבו  יפרו  חלציהם  יוצאי  השחר.  מטל 

בכתובים:

ָאז רּו  ּתְ ִיְסּתַ ְוִליְפְדָרִסיר,  ִליף 
ָהֲאֵפָלה, הֹוְדִמיִמיר  ת  ֻחְרׁשַ ּבְ

ַנִים ְ ְוַהּשׁ ְמזֹוָנם  ִיְהֶיה  ַחר  ַ ַהּשׁ ַטל 
ְסֹפר.  ֵאין  ָיִקימּו  ֶצֱאָצִאים 
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תצעד  וזו  עצמה,  הֵאם  מן  מראה  וטובת  נועם  רבת  בת  השמש  תלד  בכך,  די  לא  וכמו 
לך  להשיב  יוכל  מי  יודע  אני  אין  בפיך,  שאלות  עוד  אם  ועתה,  האם.  של  במסלולה 
רחוקים,  בעולמות  שיתרחש  על  לספר  היכול  פלוני  פגשתי  לא  מעולם  שכן  עליהן, 

לתועלת." ששמעת  הדברים  אפוא  לך  ויהיו  ייתן  מי  והלאה.  מכאן  דורות 
לא  דבר.  ראה  לא  אך  סביבו  הביט  הוא  גנגלר.  של  באוזניו  נשמע  אימים  שאון  אזי 
וריק מכל חפץ. כיוון שכך, סב גנגלר  ידיים  היכל ולא עיר, לא כלום לבד ממישור רחב 
נמסרו  היום  ועד  ומאז  וראה,  ששמע  כל  וסיפר  ישב  שם  ממלכתו,  אל  וחזר  עקביו  על 

בעל־פה. למורשת  והיו  לדור  מדור  הדברים 

�  � �





ַהְמרֹוָמם  ֵלי  ִמׁשְ  ;[175] ָהאֹוב  ֲעַלת  ּבַ ְנבּוַאת 
ְסִקיְרִניר  ע  ַמּסַ  ;[218] ַוְפְתרּוְדִניר  ְבֵרי  ּדִ  ;[190]

 ;[257] ִהיִמיר  יַרת  ׁשִ  ;[244] ְרד  ַהְרּבַ יַרת  ׁשִ  ;[232]
ְבֵרי  ּדִ  ;[285] ִרים  ּתְ יַרת  ׁשִ  ;[267] לֹוִקי  ְמָדֵני 
ִריג  יַרת  ׁשִ  ;[302] ְלֶדר  ּבַ ִסּיּוֵטי   ;[292] ַאְלִויס 

 ;[334] וֹולּוְנד  יַרת  ׁשִ  ;[318] ָדג  ְסִויּפְ ְבֵרי  ּדִ  ;[307]
 ;[359] ֶרִגין  ְבֵרי  ּדִ  ;[345] ָהִראׁשֹוָנה  ֶהְלִגי  יַרת  ׁשִ
ְבֵרי  ּדִ  ;[380] ֶהְרוֹור  יַרת  ׁשִ  ;[367] ַפְפִניר  ְבֵרי  ּדִ

 ;[398] (מקטע)  ִסיגּוְרד  יַרת  ׁשִ  ;[389] ִזיְגְדִריָפה 
ֶאל  ִריְנִהיְלד  ּבְ ע  ַמּסַ  ;[404] ָצָרה  ַהּקְ ִסיגּוְרד  יַרת  ׁשִ
יַרת  ׁשִ  ;[423] ה  ִנּיָ ְ ַהּשׁ ּגּוְדרּון  ִקיַנת   ;[419] אֹול  ְ ַהׁשּ

ַאְטִלי  ל  ׁשֶ ִריְנַלְנִדית  ַהּגְ ָלָדה  ַהּבָ  ;[434] ַהּטֹוֲחנֹות 
ִלְנֹקם  ֶניָה  ּבָ ֶאת  ֹוַלַחת  ַהּשׁ ּגּוְדרּון  ִקיַנת   ;[440]

[466] ַהְמֶדר  ְבֵרי  ּדִ  ;[460]

 .1887  ,(Rackham) רקהאם  ארתור  החתול.  לרגליה  תפוחים,  קוטפת  ְפֵרָיה  השער:  איור 
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Völuspá – ֲעַלת ָהאֹוב ְנבּוַאת ּבַ
הֶאדה  שירי  מחזור  את  במקרה,  ולא  פותחת,  האוב,  בעלת  נבואת   ,Völuspá  – וֹולּוְסּפֹו 
האמורה  באקספוזיציה  אפוא  המדובר  רגיוס.  יד  בכתב  מופיע  שהוא  כפי  הפיוטית 
רוח  להבנת  והערכי,  האסתטי  גם  אך  התוכני,  המפתח  את  היצירה  לכלל  להעניק 

הנורדית.  הסאגה 
ער תמיד לקראת  בכיר האלים,  אֹודין,  למדי.  הוא פשוט  היצירה  המבנה הכללי של 
ניחנה  הגבירה   .(Volva) הוֹוְלָבה  היא  חכמה,  אישה  אליו  מַזמן  דעת,  וצמא  פורענות 
כך  ולצורך  לעיניהם,  גלוי  שהעתיד  המתים  בעולם  שוכנת  זו  שכן  הנולד,  ראיית  בכוח 

לתחייה.  אודין  אותה  מקים 
השנים  מניין  בתחילת  הרחוק,  העבר  בסוגיות  אודין  את  וולבה  משכילה  בתחילה 
היא   ,(16-10) בתים  שבעה  פני  על  המתארכת  השמות  רשימת  הגמדים.  גזע  ובמוצא 
והגבר  האישה  על  פרטים  לו  מוסרת  היא  כן  כמו  יותר.  מאוחרת  תוספת  לוודאי  קרוב 
בין  הראשונה  המלחמה  על   ,(Yggdrasil) איגדרסיל  הֵמיָלה  עץ  על  בחלד,  הראשונים 

שונה).  בגרסה  הָוונים,  (או  החכם  הָוונירים  לגזע  האלים 
הסודות  מן  כמה  מגלה  היא  ידיעותיה,  עומק  של  מרשימה  בהצגה   ,29-27 בבתים 
הגבירה  פותחת  בו  הראשון  הוא   30 מס'  בית  עצמו.  אודין  עם  השמורים  הכמוסים 
וִקצם הבלתי נמנע. הקרב  היודעת־כול בתחזית של ממש, ומנבאת את שקיעת האלים 
האחרון, במהלכו יעלו הארץ והשמים באש ובמבול, הוא נקודת מפנה והמפתח בסאגה 
או  מילולי,  בתרגום  האלים',  ('קץ   Ragnarök במונח  נודעת  עצמה  הפורענות  הנורדית. 

מדויק). בלתי  בתרגום   Götterdämmerung  – האלים'  'דמדומי  קרא  שווגנר  מה 
המרום  אלילי  ולרעיו  לאודין  לסייע  הנחפזות  הוולקיריות  על  מספרת  האוב  בעלת 
בין  היפה   ,(Balder) בלדר  של  מותו  על  המתים;  הוולהאלה  בגיבורי  הגייסות  בתגבור 
האלים, קורבן למזימתו השפלה של לֹוקי ועילת המלחמה; על ההכנות לקרב המכריע, 

 .(58-31 (בתים  מותו  את  למצוא  אודין  עתיד  בו  עצמו,  האיתנים  מאבק  על  וכן 
קם  האלים,  מבין  הנאה  בלדר,  הישן.  העולם  חורבות  על  קם  ומופלא  חדש  עולם 

פרי. נושאים  נזרעו  שלא  ושדות  לתחייה, 
מעטים  לא  חוקרים  בקרב  מעורר  התחדשות,  של  בשורה  הנושא  המשיחי  הסיום 
בכתוב.  זכר  אין  עצמה  הנוצרית  לדֹוגמה  כי  אף   – נוצרית  בהשפעה  מדובר  כי  סברה 
קודם  עוד  אולם  לסקנדינביה,  הנצרות  של  בואה  לפני  בשנים  מאות  נכתבה  היצירה 
באיים  הקלטים  שבטי  אצל  הן   – זה  בכלל  ואיסלנדים   – נורדים  ים  יורדי  ביקרו  לכן 
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מאות  הנצרות  את  שקיבלו  מי  גרמניה,  בצפון  הטווטונים  שבטי  אצל  והן  הבריטיים 
פרק  את  ראו  (להרחבה  בפרט  ולאיסלנד  בכלל  לסקנדינביה  הגיעה  שזו  לפני  בשנים 

המבוא).
יד  בכתב  נמצאת  האדה,  למקור  שדומה  הגם  אחרת,  שגרסה  להוסיף  הראוי  מן 
מוולוספו  בתים  מספר  סטּורלּוסֹון  סנֹורי  כלל  כן  כמו  ה-14,  המאה  מן   Hauksbok  –

שלו. הפרוזאית  באדה 

�

 (Brate) בראטה  אריק  של  השבדי  לתרגומו  איור  העתיד.  את  מנבאה  הוולבה 
.(Larsson) לרסון  קרל  המאייר:   .1913 משנת 



177
האדה הפיוטית

ֲעַלת ָהאֹוב ְנבּוַאת ּבַ

ַהּקֶֹדׁש,  ַזע  ּגֶ ֵני  ּבְ ִלְדָבִרי,  יתּו  ַהְסּכִ  .1
ים,  ְקַטּנִ ִעם  דֹוִלים  ּגְ ָהָאב,  ַהְיְמָדל  ֵני  ּבְ

ר  ּוְלַסּפֵ ָלקּום  אֹוִדין  ָעַלי  ה  ִצּוָ
ֵהיֵטב.  ִלי  כּור  ַהּזָ ֵמָעָבר  ֲעִלילֹות 

ֶהָעָבר, ִמיֵמי  ְנִפיִלים  ֶאְזּכֹר  עֹוד   .2
ִמים ַהּיָ ָבר  ּכְ ׁשֶ ּבְ ֶלֶחם  ת  ּפַ ִלי  ְרסּו  ּפָ ֵהם 

ֶרּנּו,  ֶאְזּכְ ְוִאיָלן,  עֹוָלמֹות  ָעה  ְוִתׁשְ
ַחת.  ִמּתַ ְרַקע  ּקַ ּבַ יו  ָרׁשָ ׁשָ ים  ֲעֻמּקִ

ִאיִמיר, ל  ׁשֶ יו  ַחּיָ ּבְ ֶדם,  ִמּקֶ ֶזה  ָהָיה    .3
ָוָאֶרץ, ַמִים  ׁשָ ִריַאת  ּבְ ֶטֶרם  ּבְ עֹוד 

חֹול,  ְולֹא  ְמלּוִחים  ָים  י  ּלֵ ּגַ ָהיּו  לֹא 
ָוַאִין.  ֶאֶפס  ִאם  י  ּכִ ָיֹרק,  ל  ׁשֶ ִסיָמן  לֹא 

ֵהִרימּו, ָהָאֶרץ  ֶאת  ּבּור,  ֵני  ּבְ ָקמּו  ֲאַזי    .4
ֱאנֹוׁש. ֵני  ּבְ ן  ּכַ ִמׁשְ ִמיְדַגְרד,  ֶאת  ֵהם  ּכֹוְננּו 

ֵהִאיָרה ָהָאֶרץ  ֶאת  רֹום  ִמּדָ ה  ַהַחּמָ
דֹוֶתיָה.  ׂשְ ּבִ ִלְבֵלב  ה  ֵרׁשָ ַהּכְ ּוְפִרי 

ַהר, ַהּסַ ל  ׁשֶ ֲאחֹותֹו  רֹום,  ִמּדָ ה  ַהַחּמָ   .5
רֹום, ֵמי  ׁשְ ֲעֶטֶרת  ֶאל  ָחה  ּלְ ׁשִ ָיֶדיָה  ֶאת 

ָנּה, ּכָ ִמׁשְ ְיִהי  ֵאי  ֲעַדִין  יֹוַדַעת  לֹא 
נֹו, ּכָ ִמׁשְ ְיִהי  ֵאי  ַהר  ַהּסַ יֹוֵדַע  לֹא 

ָנם. ּכָ ִמׁשְ ִיְהֶיה  ֵאי  ֵליל  ּכֹוְכֵבי  יֹוְדִעים  לֹא 

ְלִדּיּון, סּו  ּנְ ִהְתּכַ ָהֵאִלים  ַוֲאַזי    .6
מֹות. ׁשֵ ֶהֱעִניָקה  ים  ְקדֹוׁשִ ל  ׁשֶ מֹוָעָצה 

ֵרַח, ַלּיָ ְוִכּנּוי  ָנְתנּו  ְיָלה  ַלּלַ ם  ׁשֵ
ָצֳהַרִים, ַעת  ְוִלׁשְ עֹוֶלה  ַחר  ְלׁשַ ם  ׁשֵ

ַנִים. ִלׁשְ ֵהם  קּו  ִחּלְ ְוָהֶעֶרב  ַהּבֶֹקר 
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ׁש, ְלִמְפּגָ ָהֵאִלים  אּו  ּבָ ִאיָדה  ִמיׁשֹור  ּבְ   .7
ׁש, ּוִמְקּדָ ה  ִפּלָ ּתְ ְזבּול  ְוֵהִקימּו  ִמֲהרּו 

ָזָהב,  ְוָלֶצֶקת  ַלְחֹרׁש  ֶכת  ַמּתֶ ּכּור 
ְמָלאָכה. ֵלי  ּכְ ְוָיְצרּו  ִהְתִקינּו  ֶמְלָקַחִים 

ֶחְלָקם  ּבְ ֵמִחים  ּוׂשְ ְלָחן  ֻ ַלּשׁ ים  ְמֻסּבִ   .8
ְזָהָבם,  ֶאת  לּו  ְלּגְ ּגִ ֲחמּודֹות  י  ָבּתֵ ּבְ

ֲעָנק נֹות  ּבְ ֲעָלמֹות  לֹוׁש  ׁשָ ּבֹו  ַהּיֹום  ַעד 
ָהֵאִלים. ן  ּכַ ִמׁשְ ֶאל  אּו  ּבָ ִמּיֹוטּוְנַהְים 

רֹום, ּמָ ּבַ ָהֵאִלים  מֹוָעָצה  סּו  ּנְ ּכִ ׁשּוב   .9
ְלַהְחִליט ה  ׁשָ ּקְ ּבִ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ַוֲעַדת 

ִדים, ּמָ ּגַ רּוי  ַהּקָ ַזע  ַהּגֶ ֶאת  ִיְבָרא  ִמי 
ִריִמיר.  ּבְ ל  ׁשֶ ְוָדמֹו  ָלִאין  ּבְ ל  ׁשֶ ֵמַרְגָליו 

ד, ּמָ ַהּגַ מֹוְטסֹוְגִניר  ְוִנְבָרא  ָקם  ֲאַזי   .10
ְוִנְבָרא, ּדּוִרין  ָקם  מֹוְטסֹוְגִניר  ַאֲחֵרי 

ֱאנֹוׁש  ֶצֶלם  ּבְ ֵהם  ִדים  ּמָ ּגַ ְראּו  ּבָ
ר.  ִסּפֵ ב  ׁשָ ּדּוִרין  ְך  ּכָ ֲאָדָמה,  ַמֲעֵבה  ּבְ

[...]

ָהרּוִני, ָבִלין  ּדְ ַזע  ּגֶ ֵסי  ַנּנָ ל  ּכָ ה  ִהּנֵ   .14
ּוִבְכָלל, לּוָפר  ַעד  יָמה  ָהְרׁשִ ִהיא  ה  ִהּנֵ

ַלָחה ּוְבֶאֶרץ  ַלע,  ַהּסֶ ֶאת  ָנְטׁשּו  ֵהם 
חֹולֹות.  ּבַ יָתם  ּבֵ ֶאל  יעּו  ְוִהּגִ ָצֲעדּו 

[...]

לּוָפר ל  ׁשֶ ֲאבֹוָתיו  יַמת  ְרׁשִ ִהיא  ה  ִהּנֵ  .16
ַכח. ָ ִיּשׁ ְולֹא  ִזְכָרם  ִיּנֹון  ְלַמַען  ֹזאת 
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ב  ּגָ ׂשְ ַהּנִ ָהֵאִלים  ן  ּכַ ׁשְ ִמּמִ ַוֲאַזי    .17
ּבּור, ִמּצִ ְרׁשּו  ּפָ ִסים  ַנּנָ ה  לֹוׁשָ ׁשְ

ְוַאְסק ָלה  ֶאְמּבְ ֶאת  ֵהם  ָראּו  ָהָאֶרץ  ַעל 
ים. ַחּיִ רּוַח  ְללֹא  ּכַֹח,  ְללֹא  רּוִעים  ׂשְ

ְוחּוׁש,  ֶרֶגׁש  ְללֹא  ָמה,  ְנׁשָ ְנטּוֵלי    .18
ֶון. ּגָ אֹו  ֶצַבע  ְללֹא  ּוְתנּוָעה,  חֹם  ְללֹא 

ם, ַנְפׁשָ ֶאת  ְוהֹוִניר  אֹוִדין,  ָנַתן  ָמָתם  ִנׁשְ
ַהּטֹוב.  לֹודּור  ָלֶהם  יב  ֵהׁשִ ְוֶצַבע  ֹחם 

ִאיְגְדָרִסיל.  ָהִאיָלן:  ם  ׁשֵ ֶאת  י  ָיַדְעּתִ  .19
ָהֲעָנק ָהֵעץ  ַלח  ִהיר  ַהּבָ ל  ּטַ ּבַ י  ּכִ

אּוְרד, ל  ׁשֶ ַמִים  ִמּבֹור  ַהְרֵחק  לֹא  ֵדל  ַהּגָ
ָקעֹות. ּבְ ּבַ ָטר  ַהּמָ ְך  ִנּתָ ּנּו  ּוִמּמֶ

ֶכל,  ׂשֵ טֹובֹות  ֲעָלמֹות  לֹוׁש  ׁשָ ֹבאָנה  ּתָ ָאז    .20
ָלִאיָלן. מּוְך  ַהּסָ ֶוה  ּנָ ּבַ רֹות  ּדָ ֵהן 

אּוְרד ָמּה  ׁשְ ָהַאֶחֶרת  ֶוְרַתְנִדי,  ָמּה  ׁשְ ָהַאַחת 
ֱאנֹוׁש ֵני  ּבְ ּגֹוַרל  ֶאת  ית.  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ּוְסקּוְלד 

ָהָאָדם. יֵני  ּדִ ֶאת  ְוקֹוְבעֹות  ּגֹוְזרֹות,  ֵהן 

ִראׁשֹוָנה, עֹוָלם  ִמְלֶחֶמת  זֹו  ָהְיָתה    .21
ֲחִנית, ּבַ ָהֵאִלים  ָקְטלּו  ּגּוְלֵוג  ֶאת 

אֹוִדין. ל  ׁשֶ אּוָלם  ּבָ ּגּוָפּה  ֶאת  ְרפּו  ְוׂשָ
ֵאׁש  ּבָ ֶהֱעלּוָה  ָעִמים  ּפְ לֹוׁש  ׁשָ

ֵמָחָדׁש נֹוְלָדה  זֹו  ָעִמים  ּפְ לֹוׁש  ְוׁשָ
נּו. ִעּמָ ה  ַחּיָ ִהיא  ו  ַעְכׁשָ ֶהֶרף.  ִלי  ּבְ ְך  ּכָ

"ַהּבֹוֶהֶקת", רּוׁשֹו:  ּפֵ ָמּה,  ׁשְ ֶזה  ָלּה,  ָקְראּו  ַהְיד   .22
ּוְבֶקֶסם, ֵמיִטיָבה  ְלָהִטים  ּבִ ָפה  ֵ ְמַכּשׁ
ְקָסֶמיָה, ּבִ ְבָתה  ׁשָ זֹו  ְוֶנֶפׁש  רּוַח  ם  ּגַ

ַעת. ְרׁשַ ַהּמִ ה  ָ ָלִאּשׁ ּומֹוֵפת  ָצֳהָלה 
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ָיסֹות, ַהּגְ ַעל  אֹוִדין  ֲחִניתֹו  ֵהִטיל  ָאז   .23
עֹוָלם, ּבָ ִראׁשֹוָנה  ִמְלָחָמה  ְרָצה  ּפָ ְך  ּכָ

ָהֵאִלים, ת  ְמִגּנַ ַאְסַגְרד  חֹוַמת  ִנְפְרָצה 
ְקָרב. ֵדה  ׂשְ ּבִ ָצֲעדּו  ִניִרים  ַהּוָ ְוֵחילֹות 

ָהֵאִלים, מֹוָעָצה  סּו  ּנְ ּכִ בּו  ׁשָ ֲאַזי    .24
ְלַהְחִליט ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהֵעָדה  ָסה  ּנְ ִנְתּכַ

ִנים,  ַהּוָ ֶאת  ִמְנָחה  ּבְ ְלַרּצֹות  ֵיׁש  א  ּמָ ׁשֶ
ִוים.  ׁשָ ין  ּבֵ ִוים  ׁשָ ּכְ ָלם  ְלַקּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ אֹו 

ָהֵאִלים, מֹוָעָצה  סּו  ּנְ ּכִ בּו  ׁשָ ֲאַזי   .25
א ְלַוּדֵ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהֵעָדה  ָסה  ּנְ ִנְתּכַ

ִגיָדה, ַהּבְ ַצֲחַנת  ּבְ ָרב  ַהּקְ ֶאת  ִהְרִעיל  ִמי 
ְפֵרָיה. ִהיא   – אֹוד  ת  ּלַ ּכַ ֶאת  ִפיל  ַלּנָ ָמַסר  אֹו 

ַאף, ֳחִרי  ּלֹו  ּכֻ ּתֹור,  ַרְגָליו  ַעל  ָקם  ֲאַזי    .26
ָבִרים.  ַהּדְ ַמע  ְלִמׁשְ ּבֹור  ַהּגִ ה  ֶיֱחׁשֶ לֹא 

ר: ּבֵ ּדִ ּתֹור 
ם, ַהֶהְסּכֵ ְוהּוַפר  בּוָעה  ְ ַהּשׁ ָרה  ּבְ "ִנׁשְ

ְוא." ָ ַלּשׁ ֶדר  ְוַהּנֶ ים  ּלִ ַהּמִ ם  ְלִחּנָ

ֶרת ְסּתֶ ַהּנִ ַהְיְמָדל  ֶקֶרן  ַעל  י  ָיַדְעּתִ   .27
ְוָהָרם, דֹוׁש  ַהּקָ ָלֵעץ  ַחת  ִמּתַ

ֵאר  ַהּבְ ֵמיֵמי  ֶאת  ִקיָקה  ׁשְ ּבִ ַמְרָוה 
ָלַדַעת?  עֹוד  ְרצֹוְנֶכם  ּבִ ֲהֵיׁש  ַוְלָפֶדר,  ל  ׁשֶ

ָהֵאִלים ְזַקן  ְלֵעת  ָדד  ּבָ י  ְבּתִ ָיׁשַ  .28
ֵעיַני. ּבְ ִהְתּבֹוֵנן  ב  ַהּסָ אֹוִדין  הּוא 

ֹאל, ִלׁשְ ּתָ  ׁשְ ּקַ ּבִ ַמה  ֵאַלי,  אָת  ּבָ ה  ָלּמָ
ֵעיְנָך.  ֶרת  ִנְסּתֶ ֵאי  ֲאִני  יֹוַדַעת  י  ּכִ



181
האדה הפיוטית

ֶרת ִנְסּתֶ אֹוִדין,  ֵעיְנָך,  ה  ַאּיֵ י  ָיַדְעּתִ  .29
ִמיִמיר. ל  ׁשֶ ֵאר  ַהּבְ ֵמיֵמי  ּבְ ָעמֹק 

ָמד, ַהּתְ ִמן  לֹוֵגם  ּבֶֹקר  ָכל  ּבְ ִמיִמיר 
ָלַדַעת? עֹוד  ֲהִתְרֶצה  ִלְרָוָיה,  ׁשֹוֶתה  הּוא 

ֵמאֹוִדין  ָזִכיִתי  ַעת  ְוַטּבַ ָרִביד  ּבְ   .30
ְלמֹוֵפת. ּוְנבּוָאה  בּוָנה  ַהּתְ ְבֵרי  ּדִ ַעל 

ַהּגֹוָרל, ֵזַרת  ּגְ ֶאת  ִלְראֹות  י  ֵהיַטְבּתִ י  ּכִ
ּה. ּלָ ּכֻ ָהָאֶרץ  ֶאת  ָחְכָמִתי  יָפה  ַמּקִ

ְלִקיְריֹות ַהּוַ סֹות  ּנְ ִמְתּכַ יַצד  ּכֵ ָרִאיִתי   .31
ָהֵאִלים. ן  ּכַ ִמׁשְ ֶאל  ִלְרּכֹב  ֵהן  ְנכֹונֹות 

ַאֲחֶריָה,  ּוְסקֹוגֹול  ֵגן  ַהּמָ את  נֹוׂשֵ ְסקּוְלד 
ְוִגיְרְסקֹוגֹול.  ּגֹוְנדּול  ִעם  ן  ְלִצּדָ ְוִהיְלד  ּגּוד 

נֹוְדעּו, ִלי  מֹות  ֵ ַהּשׁ ְלִקיְריֹות  ַהּוַ ה  ּטֵ ִמּמַ
ָרב. ַהּקְ ֶאל  ְנכֹונֹות  ּדֹוֲהרֹות,  ֵהן  ה  ִהּנֵ

ָהָרם, אֹוִדין  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ָרִאיִתי,  ְלֶדר  ּבַ ֶאת   .32
ֶעְליֹוִנים, דֹות  ׂשָ ּבְ ְלָפָניו  ָהַלְך  מֹו  ׁשְ

ּגֹוָרלֹו ִנְגַזר  י  ּכִ ַתת  ׁשָ ָהֶעֶלם  ם  ּדַ
ָבן.  ַהּלָ ְבקֹון  ַהּדִ ל  ׁשֶ ָהֹעֶקץ  ֶאֶרס  ּבְ

ְלַמְרֶאה ְוָעֹנג  ָעִדין  ּכֹה  ֵמָעָנף    .33
ָיָדיו, ּבְ ר  ּגֵ ׁשִ הֹוד  ַקְטָלִני,  נֹוָרה  ֵחץ 

נֹוַלד,  ֶאֶמׁש  ַאְך  ְלֶדר,  ּבַ ל  ׁשֶ ָאִחיו  ַאְך 
ָאִחיו. ל  ׁשֶ מֹו  ּדָ ֶאת  ְלָמֳחָרת  ָנַקם 

ָערֹו ׂשְ ְיָסֵרק  לֹא  ִיְרַחץ,  לֹא  ָיָדיו  ֶאת    .34
ׂשֹוְנאֹו. ֶאת  ַלּמֹוֵקד  ָיִביא  ּבֹו  ַהּיֹום  ַעד 
ְנֶסִליר ּפֶ ן  ּכַ ִמׁשְ ּבְ ָמָרה  ְפִריג  ְכָתה  ּבָ ַאְך 

ָלַדַעת?  עֹוד  ֲהִתְרֶצה  ְלַהאָלה.  ַהּוַ ֲאסֹון  ַעל 
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חֶֹרׁש, ּבְ ֶלג  ּפֶ ִלְגַדת  בּוָלה  ּכְ ָרִאיִתי  מּות  ּדְ   .35
מֹוהּו, ּכָ ַעל  ִלּיַ ּבְ ן  ּבֶ הּוא,  ּדֹוֶמה  ְללֹוִקי 
ְוקֹוֶדֶרת, ֲעגּוָמה  ּתֹו,  ִאׁשְ ִזיְגד,  ּוְלִצּדֹו 

ָלַדַעת? עֹוד  ֲהִתְרֶצה  ה.  ְמַבּכָ ּגֹוָרלֹו 

ֶאֶרס דּוׁשֹות  ּגְ ְבָקעֹות  ּבִ ׁשֹוֵטף  ם  ׁשָ ְזָרח  ִמּמִ   .36
ּוְבֶחֶרב. ִפְגיֹון  ּבְ ָמֵלא  ַחל,  ַהּנַ ְסִליד 

--------------------
--------------------

ִניָדֶבִליר  ְנֵוה  ל  ׁשֶ אּוָלם  ּבָ פֹון,  ִמּצָ   .37
ִסיְנְדִרי, ַזע  ּגֶ ן  ּכַ ִמׁשְ הּוא  ָזָהב  ּבְ ה  ַהְמֻצּפֶ

מּוְך ַהּסָ אֹוקֹוְלִניר  אּוַלם  ּבְ ְוֵכן 
ִפיל. ַהּנָ יְרִמיר  ּבִ ל  ׁשֶ אֹות  ּתָ ִמׁשְ אּוַלם  הּוא 

ֶמׁש,  ֶ ַהּשׁ ִמן  ר  ְסּתָ ַהּנִ ָמקֹום  ָרִאיִתי    .38
פֹון, ַלּצָ ָעָריו  ׁשְ ִתים,  ַהּמֵ חֹוף  ֵני  ּפְ ַעל 

קֹוֵלַח, ַאְרָצה  ַרַעל  ן  ֶהָעׁשָ ְתֵחי  ִמּפִ
ים. ְנָחׁשִ גּופֹות  ּבְ ִקירֹוָתיו  ְלפּוִתים 

ַחל, ַהּנַ ֶזֶרם  ּבְ ם  ׁשָ ּבֹוְססּו  ֱאנֹוׁש  ֵני  ּבְ  .39
ּובֹוְגִדים,  מֹוֲעִלים  ְלַצד  ֶנֶפׁש  רֹוְצֵחי 
ים.  ְמֻרּמִ ָעִלים  ּבְ ְנׁשֹות  ִעם  נֹוֲאִפים 

ָרם ׂשָ ּבְ קֹוֵרַע  ִניְדהֹוג,  ָמַצץ  ַמם  ּדָ ֶאת 
ָלַדַעת? עֹוד  ֲהִתְרֶצה  יו.  ּנָ ׁשִ ּבְ ֵאב  ַהּזְ

ְזָרח ַהּמִ ַפֲאֵתי  ּבְ ְרֶזל  ּבַ ַיַער  תֹוְך  ּבְ  .40
ֶפְנִריר, ל  ׁשֶ הֹוָרתֹו  ְזֵקָנה,  ֶבת  יֹוׁשֶ

ר ֲאׁשֶ הּוא  ְזֵאב,  ל  ׁשֶ ְכסּות  ּבִ ְפֶלֶצת  ַהּמִ
ַמִים. ָ ִמּשׁ ִיְגֹזל  ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ֶאת  ְמֵהָרה  ּבִ
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ָדָמם ּבְ ֵמִתים,  ל  ׁשֶ ָרם  ׂשָ ִמּבְ ִנּזֹון  הּוא   .41
ָהֵאִלים, ן  ּכַ ִמׁשְ ֶאת  ִני  ׁשָ צֹוֵבַע  הּוא 
ּגֹוְבִרים ִיץ  ּוַבּקַ ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ אֹור  ַמֲאִפיל 

ָלַדַעת?  עֹוד  ֲהִתְרֶצה  ְוָהַרַעם.  ָרק  ַהּבָ

ּפֹוֵרט, ֶבל  ַהּנֵ ַעל  ַהר,  ֹראׁש  ּבְ ב  יֹוׁשֵ   .42
ַהּצֹוֵהל, ֶאְגֶדר  מֹו  ׁשְ ִפיִלים,  ַהּנְ ׁשֹוֵמר  הּוא 

ָנף ּכָ עֹוף  ת  ֻחְרׁשַ ַעְלַות  ּבְ ֵמָעָליו 
ְפָיאָלר. מֹו  ׁשְ ָהָאֹדם,  ְכִוי  ַהּשֶׂ קֹוֵרא 

י, ּגֹוִליְנַקְמּבִ ְכִוי  ַהּשֶׂ ָלֵאִלים  קֹוֵרא  ָאז    .43
ַוְלַהאָלה ּבְ ָהאּוָלם  ׁשֹוְכֵני  ֶאת  ֵמִקיץ  הּוא 

ְמַקְרֵקר, ְכִוי  ׂשֶ עֹוד  ָלָאֶרץ  ַחת  ּוִמּתַ
אֹול.  ְ ַהּשׁ ְמצּולֹות  ּבִ ָהָאֹדם  ָהעֹוף  ֶזה 

ַהּתֶֹפת, ֶאל  ִניָסה  ּכְ ּבַ קֹול  ּבְ נֹוֵבַח  ְרם  ּגַ   .44
ֵאב, ַהּזְ ֶפְנִריר  ָנס  ַחְרֻצּבֹות,  ִנְקְרעּו 

ְלֵעיַני לּוי  ַהּגָ ָעִתיד  ּבֶ ֶאְרֶאה  עֹוד 
רֹום. ַהּמָ ֵאֵלי  ל  ׁשֶ ַהּגֹוָרל  ֵזַרת  ּגְ ֶאת 

ו, ַיְחּדָ ְוָימּותּו  ָאִחיו,  ַעל  ֵיֵצא  ִאיׁש   .45
ֲאחֹותֹו. ים  ַיְכּתִ ָאח  ֲעָריֹות  ִגּלּוי  ּבְ

ָאֶרץ, ּבָ ֶטת  ּופֹוׁשֶ ִריצּות  ַהּפְ ַמְמִאיָרה 
ְוַהֶחֶרב, ֵגן  ַהּמָ זֹו,  ִהיא  ַלח  ֶ ַהּשׁ ֵעת 

ְוַהֶהֶרס, ן  ַהֻחְרּבָ ְזֵאב  ֵעת  סּוָפה,  ֵעת 
ֲחֵברֹו. י  ַחּיֵ ַעל  ָיחּוס  לֹא  ִאיׁש  ּה  ּבָ ֵעת 

ַהּגֹוָרל ְוִנְגַזר  ִמיִמיר,  ֵני  ּבְ ים  ּגֹוֲעׁשִ  .46
ַהְיְמָדל.  ל  ׁשֶ ׁשֹוָפרֹו  ְתרּוַעת  ּבִ ָמע  ׁשְ ַהּנִ

רֹום ּמָ ּבַ ַקְרנֹו  ּבְ ַהְיְמָדל  ּתֹוֵקַע  ָרם 
אֹול.  ְ ַהּשׁ ַדְרֵכי  ּבְ ִנְבָהִלים  ְוַהּכֹל 
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ִאיְגְדָרִסיל,  ָהֵעץ  ל  ׁשֶ ְרּתֹו  ַצּמַ ִרֲחָפה   .47
ֵאב  ַהּזְ ְחֵרר  ּתַ ִהׁשְ רֹוֵטט,  ַזע  ְוַהּגֶ

ִמיִמיר,  ל  ׁשֶ ֹראׁשֹו  ִעם  אֹוִדין  יַח  ֵמׂשִ עֹוד 
סּוְרט.  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ָהֹראׁש  ֶאת  ִיְטֹרף  ֶטֶרם  ּבְ זֹאת 

ָהַאְלִפים, ל  ׁשֶ לֹוָמם  ְ ׁשּ ַמה  ָהֵאִלים,  לֹום  ְ ׁשּ ּוַמה   .48
ָהֵאִלים סּו  ּנְ ִנְתּכַ לֹוָמם?  ְ ׁשּ ַמה  ִפיִלים,  ַהּנְ
ַער. ַ ַהּשׁ מּול  ִחים  ְמַצּוְ ָרם  קֹול  ּבְ ִדים  ּמָ ּגַ

ָלַדַעת?  עֹוד  ֲהִתְרֶצה  ָוֶסַלע,  צּוק  ֲאדֹון  הֹו, 

ַהּתֶֹפת, ֶאל  ִניָסה  ּכְ ּבַ קֹול  ּבְ נֹוֵבַח  ְרם  ּגַ  .49
ֵאב, ַהּזְ ֶפְנִריר  ָנס  ַחְרֻצּבֹות,  ִנְקְרעּו 

ְלֵעיַני לּוי  ַהּגָ ָעִתיד  ּבֶ ֶאְרֶאה  עֹוד 
רֹום. ַהּמָ ֵאֵלי  ל  ׁשֶ ַהּגֹוָרל  ֵזַרת  ּגְ ֶאת 

יר ּבִ ַהּכַ ָחׁש  ַהּנָ ּגּופֹו  ֶאת  ל  ְמַפּתֵ   .50
תֹו, ִצּנָ ֵמִניף  הּוא  ְזָרח,  ִמּמִ ְועֹוֶלה 

ְמַכְרֵסם ם,  ַהּיָ ל  ּגַ ֵמַעל  ר  ׁשֶ ַהּנֶ ָטס 
ַמְפִליָגה.  ַנְגְלָפר  ִתים.  ַהּמֵ ּגּופֹות  ֶאת 

ְוָעֶליָה פֹון  ִמּצָ ַמְפִליָגה  ְסִפיָנה    .51
לֹוִקי. אֹוָתּה  ט  ְמַנּוֵ אֹול,  ְ ַהּשׁ ִמן  ֱאנֹוׁש  ֵני  ּבְ

ִנְבֶהֶלת, ֶרא  ּפֶ ֲעַדת  ֵאב  ַהּזְ בֹות  ִעּקְ ּבְ
ָהמֹון.  ּבֶ ָרץ  הּוא  ם  ּגַ יִליְסט  ּבִ ל  ׁשֶ ְוָאִחיו 

ָידֹו, ּבְ ׁשֹוט־ָעָנף  יַע,  ַמּגִ סּוְרט  רֹום  ִמּדָ  .52
ַמְבִהיָקה,  ַחְרּבֹו  ִמְלָחָמה,  ֵאל  ֶמׁש  ׁשֶ

ַאְרָצה, ׁשֹוְקעֹות  ִפילֹות  ַהּנְ קֹוְרִסים,  ָוֶגַבע  ל  ּתֵ
ַמִים.  ָ ַהּשׁ ִנְבָקִעים  ִנְבָהִלים,  ִתים  ַהּמֵ
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עֹוד ּבְ אֹוִדין,  ת  ֵאׁשֶ ִלין,  ַעל  א  ּבָ ָאסֹון  עֹוד   .53
ֵאב, ּזְ ּבַ ָרב  ַהּקְ ֶאל  ֲעָלּה  ּבַ ק  ְמַזּנֵ

ָקַטל),  ִלי  ּבֶ ֶאת  (הּוא  סּוְרט  ַעל  ָעט  ְפֵרי  ועֹוד 
ּתֹו.  ִאׁשְ ְפִריג,  ְלֵעיֵני  ָחָלל  אֹוִדין  נֹוֵפל 

ִויָדר,  נֹו  ּבְ ְוִעּמֹו  א,  ּבָ ִזיְגָפֶדר  ֲאַזי   .54
ָהֵאיִמים, ְזֵאב  ּבִ ָרב  ַהּקְ ֶאל  ָנכֹון  הּוא 
ְועֹוֵקר נֹוֵעץ  הּוא  ִפיל  ּנָ ּבַ ַחְרּבֹו  ֶאת 

ָאִביו.  מֹות  ָנַקם  ְך  ּכָ ַחץ.  ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ִלּבֹו  ֶאת 

א... ּבָ ה  ִהּנֵ לֹוִדין  ל  ׁשֶ ָנּה  ּבְ ֲאַזי   .55
ָחׁש ַהּנָ ֹראׁשֹו  ֶאת  א  ָנׂשָ ָלָרִקיַע 

--------------------
ַחְרּבֹו...? ֶאת  ֵהִניף  אֹוִדין  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ

ֶאֶרץ, ַעל  יַח  ּגִ ׁשְ ַהּמַ קֹוֵטל  ַאף  ֳחִרי  ּבָ  .56
יָתם. ִמּבֵ ֱאנֹוׁש  ֵני  ּבְ ִנְבָהִלים  ִנְמָלִטים, 

ָנסֹוג, ְפיֹוְרִגין  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ְצָעִדים  ָעה  ׁשְ ּתִ
ָהָאֶרץ.  ַעל  נֹוֵפל  ֵמת,  ָחׁש,  ַהּנָ יׁשֹו  ַמּכִ

ׁשֹוַקַעת, ֶאֶרץ  ם  ּיָ ּבַ ָבה,  ּכָ ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ אֹור   .57
ֵמָרִקיַע, ְוצֹוְנִחים  ֵליל  ּכֹוְכֵבי  מֹוֲעִדים 

ן, ֶהָעׁשָ י  ַעְרִפּלֵ ּתֶֹפת  ְלֵאׁש  הֹוְפִכים 
ֵרָפה.  ׂשְ ּבִ ְועֹוֶלה  ָהָרִקיַע  ְמלָֹהט 

ַהּתֶֹפת, ֶאל  ִניָסה  ּכְ ּבַ קֹול  ּבְ נֹוֵבַח  ְרם  ּגַ  .58
ֵאב, ַהּזְ ֶפְנִריר  ָנס  ַחְרֻצּבֹות,  ִנְקְרעּו 

ְלֵעיַני לּוי  ַהּגָ ָעִתיד  ּבֶ ֶאְרֶאה  עֹוד 
רֹום. ַהּמָ ֵאֵלי  ל  ׁשֶ ַהּגֹוָרל  ֵזַרת  ּגְ ֶאת 
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ִנית, ֵ ּשׁ ּבַ ֶאְרֶאה  ָהָאֶרץ  ֶאת  ה  ְוַעּתָ   .59
ֲעטּוָרה, ָיֹרק  ּבְ ם,  ַהּיָ ִמן  עֹוָלה  זֹו 

ר, ׁשֶ ַהּנֶ ַעל  ִמּמַ ָטס  זֹוְרִמים,  ַמִים  ְלֵגי  ּפַ
ּקֹור. ּמַ ּבַ לֹוֵכד  ג  ּדָ צּוק  ַהּמָ ּוְלַרְגֵלי 

ִאיָדה, ֵדה  ׂשְ ּבִ ּכֹן  ִלׁשְ ָהֵאִלים  חֹוְזִרים  ׁשּוב   .60
יַח,  ְלָהׂשִ ִמיְדַגְרְדסֹוְרם,  ָהֵאיִמים,  ְנַחׁש  ּבִ

ּוַבֶהֶרס, ן  ֻחְרּבָ ּבַ ָעָבר,  ּבֶ ִרים  ִנְזּכָ
ָהֵאִלים. ַאב  ד  ִמּיַ ֶדם  ִמּקֶ ּוְברּוִנים 

ֶדם ִמּקֶ ּכְ ִאים  ׁשָ ַהּדְ ִיְפַעת  ּבְ ַוֲאַזי   .61
ָהיּו ׁשֶ ז  ּפָ לּוחֹות  ְלַמְרֵאה  בּו  ִיְתַיּצְ

ֶהָעָבר.  יֵמי  ּבִ ָהֵאִלים  ֶחְזַקת  ּבְ
--------------------

דֹון ַהּזָ יל,  ְוַיְבׁשִ ל  ִיְגּדַ ִרי  ּפְ ּבּור  ֵדה  ׂשְ ּבִ  .62
ָיׁשּוב,  ׁשּוב  ְלֶדר  ּוּבַ ֵיָהֵפְך  ֵלב  ְלטּוב 

הֹוד ְוִעם  ּכֹן  ִיׁשְ רֹום  ַהּמָ ֵאֵלי  ִעם 
ָלַדַעת? עֹוד  ֲהִתְרֶצה  ְלַהאָלה.  ַהּוַ אּוַלם  ּבְ

ָסִמים ַהּקְ ה  ַמּטֵ ֶאת  הֹוִניר  ַהִהיא  ֵעת  ּבָ  .63
--------------------

ְטֶבִגי ֵבית  ּבְ נּו  ּכְ ִיׁשְ ָהַאִחים  ֵני  ׁשְ ּוְבֵני 
ָלַדַעת? עֹוד  ֲהִתְרֶצה  ה.  ַעּתָ ִויְנְדַהְים  ּבְ ׁשֶ

ֶאְרֶאה ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ִמן  ְזִהיר  ַהּמַ אּוָלם   .64
ב. ִנּצָ ִגיְמֶלה  ּבְ הּוא  ְרַוִים,  ּפַ ְזַהב  ְמֹצָעף 

ָהָרָחב ָהאּוָלם  יֵטי  ּלִ ׁשַ יִקים,  ַצּדִ
ר. ּוְבאֹׁשֶ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ָלַעד  ּבֹו  נּו  ּכְ ִיׁשְ
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ָהֶאָחד, ָהאֹון  ַרב  ָיבֹוא  ַעל  ִמּמַ ָאז   .65
ָהָאֶרץ. ל  ּכָ ִרּבֹון  הּוא  מֹותֹו,  ּכְ ֵאין  יט  ּלִ ַ ַהּשׁ

--------------------
--------------------

הֹום, ַהּתְ ִמן  ֹחר  ָ ַהּשׁ ָרקֹון  ַהּדְ ְמעֹוֵפף   .66
ִניַדְפיֹול. צּולֹות  ִמּמְ ס  ַהּטָ ִניְדהֹוג  הּוא 
ָהָאָדם,  ּגּופֹות  ֶאת  ָנָפיו  ּכְ ַעל  א  ְונֹוׂשֵ

ָגה.  ּפָ ֲאִני  ּוָבזֹאת  ְזִהיר.  ַהּמַ ָחׁש  ַהּנָ

הערות
ַזע ַהּקֶֹדׁש: כלל המין האנושי. ֵני ּגֶ ּבְ  .1

ֵני ַהְיְמָדל ָהָאב: שומר משכנות האלים. ּבְ  
אֹוִדין: ראש האלים, זאוס הטווטוני.  

ָעה עֹוָלמֹות: עולם האלים – Asgarth / הָוונים – Vanaheim / האְלפים – Alfheim וכן עולמות הגמדים  ׁשְ ּתִ  .2
והאלפים השחורים / בני האדם – Mithgarth / הנפילים – Jotunheim / האש – Muspellheim / המתים 

– Niflheim. (להרחבה ראו הפרק "מיתולוגיה".) 
ָהִאיָלן: איגדרסיל – Yggdrasil. עץ העולם הנושא בין היתר את השמים על צמרתו.  

ִאיִמיר: Ymir. הנפיל שמּבשרו נברא העולם.  .3
ל ּבּור: וה – Ve, וילי – Vili, אודין. על השניים הראשונים איננו יודעים דבר.  ָניו ׁשֶ ּבָ  .4

ה: סמל הפוריות, העסיס והירק. ֵרׁשָ ּכְ  
ִמיׁשֹור ִאיָדה: מקום למפגש האלים.  .7

לּו ֶאת ְזָהָבם: ייתכן שהכוונה למשחק הדומה לדמקה. ְלּגְ י ֲחמּודֹות ּגִ ָבּתֵ ְלָחן... ּבְ ֻ ים ַלּשׁ ְמֻסּבִ  .8
י ֲחמּודֹות: מקור ראשון למה שהיינו מכנים בתי בירה.  ָבּתֵ ּבְ  

נֹות ֲעָנק: שלוש הנֹוְרנֹות. לֹוׁש ֲעָלמֹות ּבְ ׁשָ  
13-11; 16-15.  רשימת שמות כל ננס וגמד.

 Nye och Nide, Nordre och Sudre,  
 Austre och Västre, Alltjov, Dvalin,  

 Bivor, Bavor, Bombur, Nore,  
 An och Anar, Ae, Mjodvitner.  

 Veig och Gandalv, Vindalv, Train,  
 Täck och Torin, Tro, Vitr och Lit,  

 Na och Nyrad.  
 File, Kile, Funden, Nale,  

 Hepte, Vile, Hanar, Svior,  
 Fra, Hornbore, Fräg och Lone,  

�
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Aurvang, Jare, Eikinskjalde,  
 Där var Draupner och Dolgtraser,  

 Ha, Haugspore, Lävang, Gloe,  
 Dore, Ore, Duv, Andvare,  

 Skirver, Virver, Skavid, Ae.  
 Alf och Yngve, Eikinskjalde,  

 Fjalar och Froste, Finn och Ginnar.  
רוב שמות הגמדים מופיעים במקום זה בלבד ואיננו יודעים עליהם דבר. רוב השמות הם בעלי משמעות.   
 Rathwith Vindalf הוא אלף הרוח;  Northri, Suthri, Austri, Vestri, שהם: צפון, דרום, מזרח ומערב;  כגון: 

הוא "מהיר עצה" וכו'.
יוצא מכלל זה אנדברי – Andvari, הגמד המגלה כיצד לוקי האל גזל את אוצרותיו, וכיצד הקללה הרובצת   

על האוצר הביאה למותם של כמה מגיבורי הסאגה דוגמת סיגּורד, גּוָנר, ַאְטִלי ואחרים. 
ָלה ְוַאְסק: Ask, Embla, אדם וחוה של המיתוס הנורדי. על שם שני עצים: הבוקיצה והמילה.  ֶאְמּבְ  .17

Hönir. אחד האלים המופיע בדרך כלל יחד עם לוקי ואודין. מוכר אך מעט. מן המעטים ששורד  הֹוִניר.   .18
אחר קץ האלים ובעל כוח נבואי בעולם החדש. 

לֹודּור: Lothur. ככל הנראה אחד משמותיו של לוקי. לוקי הוא אל האש ומכאן החום שהוא מעניק לשתי   
הגופות. 

 Urth – ֶכל: שלוש הנורנות (להרחבה ראו פרק המבוא). פירוש שמותיהן הוא: אּוְרד לֹוׁש ֲעָלמֹות טֹובֹות ׂשֵ ׁשָ  .20
– עבר; ֶוְרַתְנִדי – Verthandi – הווה; ְסקּוְלד – Skuld – עתיד. 

פרק  ראו  (להרחבה   Vanes  – הָווִנים  לביו  האלים  בין  הראשונה  המלחמה  ִראׁשֹוָנה:  עֹוָלם  ִמְלֶחֶמת   .21
המבוא).

לעילת  היו  מידיהם,  שזכתה  האכזר  והיחס  האלים  אצל  ביקורה  הָוונים.  גבירה משבטי   ,Gullveig ּגּוְלֵוג:   
המלחמה.

ַהְיד: הכוונה לגּוְלֵוג. פירוש השם: בוהקת.   .22
ת אֹוד – ִהיא ְפֵרָיה: הזיקה של בית 25 לקודמו אינה ברורה, וככל  ּלַ ִפיל ֶאת ּכַ ִגיָדה, / אֹו ָמַסר ַלּנָ ַצֲחַנת ַהּבְ ּבְ  .25
הנראה חסר טקסט. ב'בגידה' הכוונה כנראה לכך שלאחר שהָוונים החריבו את משכן האלים, מסרו הללו 
את מלאכת הבנייה מחדש לאחד הנפילים. זה דרש בתמורה את השמש, את הירח ואת פריה, מי שהייתה 
היא  היא  הנפיל  של  לדרישותיו  האלים  כניעת  דבר.  יודעים  איננו  עליו  אוד,  האל  של  כלתו  ההיא  בעת 
הבגידה הנזכרת המעוררת את חמתו של תור, מי שיקטול את הנפיל וימנע ממנו את גזל גרמי השמים 

(בית 26). 
ּתֹור: Thor, אל הרעם, בנם של אודין ויורד – Jorth, אלת האדמה.   .26

הוולבה חוזרת לַספר. ֶקֶרן ַהְיְמָדל: קרנו של שומר האלים, באמצעותה הוא מזמן את האלים, אם למועצה   .27
ואם לקרב וכו'. הסתרת הקרן מתחת לאילן הייתה מן הגורמים שהביאו לשקיעת האלים ולקצם. 

ַוְלָפֶדר: Valfather, אבי־כול, מי שהסתיר את אחת מעיניו של אודין במעיין של ִמיִמיר.   
ֵעיְנָך: על פי אחת הגרסאות מסר אודין את אחת מעיניו (השמש?) למימיר, הוא רוח המים,  ֶרת  ִנְסּתֶ ֵאי   .28

בתמורה ליכולת לנבא את מותו בבוא העת. 
 :Geirskogul – יְרְסקֹוגֹול ְסקּוְלד – Skuld, ְסקֹוגֹול – Skogul, ּגּוד – Guth, ִהיְלד – Hild, ּגֹוְנדּול – Gondul, ּגִ  .31

שמות של ולקיריות (להרחבה ראו פרק מבוא). 
ְלֶדר: Baldur, Balder, בנם של אודין ופריג. ּבַ  .32

ָבן: עם מותו של בלדר מתחילה שקיעת האלים. בהיוולד בלדר פקדה פריג  ַהּלָ ְבקֹון  ַהּדִ ל  ׁשֶ ֶאֶרס ָהעֶֹקץ  ּבְ  
האם על כל הנברא בחלד שלא לפגוע בבנה. פריג דילגה על צמח הדבקון. לֹוקי, עושה הצרות המסורתי 

בקרב האלים, שידע את סוד הדבקון, גרם לפציעתו של העלם ולמותו. 
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ְנֶסִליר: מילולית, "אולמות הים". פריג היא ככל הנראה אלת השמש, מכאן שאולמות הים הם  ּפֶ ן  ּכַ ִמׁשְ ּבְ  .34
סמל לשקיעת החמה בים. 

את  עליו  ומזיל  מעליו  שוכן  כשנחש  לוקי  את  האלים  כבלו  בלדר  של  מותו  לאחר  בּוָלה:  ּכְ ָרִאיִתי  מּות  ּדְ  .35
ארסו. אשת לוקי, סיגין – Sigin, יושבת לצדו ואוספת את הרעל בקדרה. אך בכל פעם שהיא פונה משם 

על מנת לרוקן את הארס, זה חוזר ונוטף על פניו של לוקי. 
ככל   ,Okolnir אֹוקֹוְלִניר:  הגמדים;  Nithavellir, משכן  ִניָדֶבִליר:  הנפילים;  במשכנות  נהר   ,Slith ְסִליד:    .39-36
ִריִמיר: Brimir, הנפיל שמדמו  הנראה שמו של הר געש; ִסיְנְדִרי: sindri, צורף הזהב, מנהיג בקרב הגמדים; ּבְ
ֵאב: אחד מבניו של לוקי שיצא  נבראו הגמדים. ִניְדהֹוג: Nithhogg, הדרקון הרובץ מתחת לעץ איגדרסיל; ַהּזְ

מרחמה של הנפילה אנגרבודה – Angrbotha, סמל ההרס ביקום. 
ֶאְגֶדר ַהּצֹוֵהל: Eggther, ממלא בקרב הנפילים את תפקידו של ַהְיְמָדל בקרב האלים.   .42

ְפָיאָלר: Fjalar, המקיץ את הנפילים לקרב אחרון באלים.   
י: Gollinkambi (מילולית, מסרק הזהב), מקבילו של פיאלר בקרב הנפילים. ְכִוי ּגֹוִליְנַקְמּבִ ַהּשֶׂ  .43

ְרם נֹוֵבַח: Garm, הכלב השומר בשערי התופת.  ּגַ  .44
ֲאדֹון צּוק ָוֶסַלע: אודין.   .48

יר: הוא נחש מידַגרד או ִמיְדַגְרְדסֹוְרם – Mithgarthsorm, מבניו של לוקי. ּבִ ָחׁש ַהּכַ ַהּנָ  .50
ר: הוא הנפיל ֵרסֶוולג – Hræsvelg, השוכן בקצווי השמים בדמות נשר ומחולל את הרוח בנפנוף  ׁשֶ ָטס ַהּנֶ  

כנפיו. 
ַנְגְלָפר: Naglfar, הספינה שנבנתה מציפורני המתים הנושאת את הנפילים ללב ים.   

יִליְסט: Byleist, לבד מן העובדה שהוא אחיו של לוקי, איננו יודעים עליו דבר.  ּבִ  .51
סּוְרט: Surt, אל האש. מילולית, 'שחור'.   .52

ִלין: Hlin, משמותיה של פריג.   .53
ִלי – Beli הנפיל. ראו מסע סקירניר,  ִלי ָקַטל): ְפֵרי קטל במו ידיו את ּבֶ ועֹוד ְפֵרי ָעט ַעל סּוְרט (הּוא ֶאת ּבֶ  

בית 16. 
ִזיְגָפֶדר: Sigfather, מילולית, אבי הניצחון, הוא אודין.   .54

ִויָדר: Vithar, בנו של אודין, האל השותק הנודע בזכות מגינו הענק. משורדי קץ האלים.   
זאב האימים. פנריר.   

לֹוִדין: Hlothyn, משמותיה של אלת האדמה, יֹוְרד.  .55
ָחׁש: ראו הערה לבית 50. ַהּנָ  

ל ְפיֹוְרִגין: Fjorgyn. תור הוא הבן. מלבד העובדה שהיה אביו של תור איננו יודעים על פיורגין דבר.  נֹו ׁשֶ ּבְ  .56
62-57.  תיאור העולם החדש הקם על חורבות העולם הישן. 

ֵבית ְטֶבִגי: Tveggi, אחד משמותיו של אודין. על וה – Ve וכן על וילי – Vili לא ידוע דבר לבד מן  נּו ּבְ ּכְ ִיׁשְ  .63
העובדה שהיו אחיו של אודין. 

ִויְנְדַהְים: Vindheim, בית הרוחות, קרי: שמי מרום.  ּבְ ׁשֶ  
יְמֶלה: Gimle, ההר שעל פסגתו ניצב האולם. גם שם משכן האלים.  ּגִ  .64

נוצרית מביא בית  ָהֶאָחד: למותר לציין שהמחקר המבקש להצביע על השפעה  ָהאֹון  ַרב  ָיבֹוא  ַעל  ִמּמַ ָאז   .65
זה כעובדה להשקפותיו. ספק אם אמנם כך הדבר, ואם הכוונה אכן להצביע על המורשת הנוצרית, הרי 

שמדובר בכל מקרה בתוספת מאוחרת.
ס: לנידהוג ראו הערה לבתים 39-36.  הּוא ִניְדהֹוג ַהּטָ  .66

צּולֹות ִניַדְפיֹול: Nithafjoll, בתרגום מילולי: 'נקרות הְשחור'. לא ברור למה הכוונה, ביטוי שמופיע רק  ִמּמְ  
כאן. 
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Hávamál – ֵלי ַהְמרֹוָמם ִמׁשְ

 .1908  ,(Collingwood) קולינגווד  ג.  מאת  ְוֶדֶלת..."  ַער  ׁשַ ל  ּכָ ַחן  ּבְ ֵנס,  ּכָ ּתִ ֶטֶרם  "ּבְ איור. 
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איננה  היצירה  וולוספו.  לאחר  ֶרגיּוס,  בקודקס  השנייה  היצירה  היא  המרומם  משלי 
משום  דווקא  בחיבורו.  הפותח  הבית  את  מצטט  סנֹורי  ורק  אחרים,  ממקורות  מוכרת 
למסע  המצוי  החוקר  את  היצירה  מעוררת  משלים,  אוסף  וכולה  עלילה  נעדרת  שהיא 
המחבר  של  ההשראה  מקורות  את  לדלות  בניסיון  הביניים,  ימי  במעמקי  ארכיאולוגי 

העלום.
פירושו  הֹוָבמֹול,  לאודין.  המיוחסים  מָשלים  בצבר  שמדובר  היא  המקובלת  הסברה 
משלי  דוגמת   – ומעלה  משכמה  אנוש  דמות  ומהעדר  "הנעלה",  או  המרומם",  "דברי 
לתפקיד  שלו,  הדעת  ובצימאון  בחוכמתו  שנודע  אודין,  נבחר   – ישראל  מלך  שלמה 

המשלים.  מחבר 
זה  נכנסים  ודברים  מגובשת,  אינה  שלפנינו  האסופה  משלי,  לספר  בניגוד  זאת,  עם 
בתוך זה ללא זיקה רעיונית או ערכית. סביר להניח שהעורך האחרון בחר את המשלים 

וצרכיו.  טעמו  פי  על 
הדדית: תוכנית־רעיונית  זיקה  בעלי  מרכיבים  בחמישה  להבחין  ניתן  כללית, 

 67-1 ְוָהאֹוֵרַח    ַהּנֹוֵדד  ֵלי  ִמׁשְ א. 
83-68 ַרב   י  ּבֵ ר  ּבַ ְלָכל  ֵעצֹות  ב.  

 102-84 ִרים    ִלְמַחּזְ ֵעצֹות  ג. 
 110-103 ְכִפין   ּדִ ְלָכל  ִלים  ְמׁשָ מֹוָנה  ׁשְ ד.  
 138-111 ְללֹוְדַפְפִניר    מֹוִעילֹות  ֵעצֹות  ה. 
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ֵלי ַהּנֹוֵדד ְוָהאֹוֵרַח א. ִמׁשְ

ְוֶדֶלת, ַער  ׁשַ ל  ּכָ ַחן  ּבְ ֵנס,  ּכָ ּתִ ֶטֶרם  ּבְ  .1
ֵהיֵטב, ֶהם  ּבָ ט  ַהּבֵ

ִלְהיֹות, ָמקֹום  ָכל  ּבְ ָעלּול  ָהאֹוֵיב  י  ּכִ
ִית. ּבַ ּבַ ר  ּתֵ ְלִהְסּתַ

א, ּבָ אֹוֵרַח  ה  ִהּנֵ ַהְמָאֵרַח,  רּוְך  ּבָ   .2
ָהִאיׁש? ב  ֵיׁשֵ ֵהיָכן 

ִמין ַהּקָ ֵאׁש  ְלַיד  ב  ּצָ ַהּנִ אֹוֵרַח 
ֶרְך. ַהּדֶ לֹו  ָאָצה 

ִנְזָקק ְוהּוא  ְקפּואֹות  יו  ְרּכָ ּבִ ׁשֶ אֹוֵרַח    .3
דּוָרה, ַהּמְ ְלחֹם 

ְלֶבֶגד, ָצִריְך  ְוהּוא  ָיַרד  ֶהָהִרים  ִמן 
ֶלֱאֹכל.  ּוְדַבר־ָמה 

ַרֲחָצה, ֵמי  ָצִריְך  ים  ְרַחּקִ ִמּמֶ א  ַהּבָ   .4
ָרָכה. ּבְ ּוְדַבר  ַמְטִלית 

טֹוָבה  ה  ְלִמּלָ ִנְכָסף,  ה  ִחּבָ ְלׁשֹון  ֶאל 
נֹוֶסֶפת. ּוְלַהְזָמָנה 

עֹות. ּסָ ּמַ ּבַ ָהִאיׁש  ָצִריְך  טֹוב  ֶכל  ְלׂשֵ  .5
נֹוַח, ִית  ּבַ ּבַ ִלְכִסיל 

ּנּו ִמּמֶ ַהֲחָכִמים  ֶקֶרב  ּבְ ְבּתֹו  ׁשִ ּבְ ַאְך 
ְלַלַעג.  ַהּבּור  ִיְהֶיה 

ָחְכָמתֹו, גֶֹדל  ּבְ ָהִאיׁש  ל  ִיְתַהּלֵ ַאל   .6
ִיְהֶיה. ּוָמדּוד  קּול  ׁשָ

ב ָ ּוְמֻיּשׁ ָזִהיר  ְוהּוא  ִית  ַהּבַ ֶאל  א  ַהּבָ י  ּכִ
ּוְלַלַעג. ִניָנה  ִלׁשְ ִיְהֶיה  לֹא 
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ִית ַהּבַ ֶאל  א  ַהּבָ ָהאֹוֵרַח  ִיְסּכֹר    .7
ָאְזָניו, ֶאת  ְוִיְפַקח  יו  ּפִ ֶאת 

ִיְלַמד ָלַדַעת  ְך  ּכָ ִיְתּבֹוֵנן,  ַיֲאִזין, 
ֶכל. ׂשֵ ֲחִריף  ָהאֹוְרִחים  ין  ִמּבֵ ִמי 

ְלַעְצמֹו ה  ָהעֹוׂשֶ ָהָאָדם  ֵרי  ַאׁשְ   .8
ְוָכבֹוד, ָיָקר  מֹוִניִטין 

מּוָנה ַהּתְ ם  ּגַ זֹו  ִאם  יֹוֵדַע  הּוא  ֵאין  ֲאָבל 
ְוֵרֵעהּו.  ֵכנֹו  ׁשְ ל  ׁשֶ ִלּבֹו  ּבְ

יו ַחּיָ ּבְ ָכה  ּזָ ׁשֶ ָהָאָדם  ֵרי  ַאׁשְ  .9
ַבח, ּוְבׁשֶ טֹוב  ֶכל  ׂשֵ ּבְ

ָהָאָדם ֶיְחַסר  לֹא  ַעת  ַ ְמֻרּשׁ ֵעָצה  י  ּכִ
ְוֵרֵעהּו.  ֵכנֹו  ׁשְ ל  ׁשֶ יו  ִמּפִ

ְכמֹו ׁשִ ַעל  ַהָחְכָמה  א  ְלַמּשָׂ ֲערְֹך  ֵאין   .10
ֶרְך. ּדֶ ּבַ ַהּנֹוֵסַע  ָהִאיׁש  ל  ׁשֶ

ְטמֹון ִמּמַ טֹוָבה  ִהיא  ֶהָעִני,  ִמְקַלט  ִהיא 
נֹוַדַעת.  לֹא  ָזָרה,  ֶאֶרץ  ּבְ

ְכמֹו ׁשִ ַעל  ַהָחְכָמה  א  ְלַמּשָׂ ֲערְֹך  ֵאין   .11
ֶרְך, ּדֶ ּבַ ַהּנֹוֵסַע  ָהִאיׁש  ל  ׁשֶ

ָהִאיׁש ל  ׁשֶ ְכמֹו  ׁשִ ַעל  ֵבד  ַהּכָ עֹל  ְוֵאין 
ֵתפֹו. ּכְ ַעל  ָכר  ׁשֵ ל  ׁשֶ יתֹון  ִמּקִ

ָכר ֵ ַהּשׁ ַלְחׁשֹב,  ל  ְמֻקּבָ ּכַ ּלֹא  ׁשֶ  .12
ָהָאָדם. ֵני  ּבְ ִעם  ֵמיִטיב  לֹא 

ת ׁשֶ ּבֶ ּתַ ִמׁשְ ְעּתֹו  ּדַ ֶקה  ַמׁשְ ּבְ ה  ְרּבֶ ַהּמַ
ְוָדרּוְך. ֵער  ֵאיֶנּנּו  ׁשּוב 
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ּכֹור ִ ַהּשׁ ָהִאיׁש  ַעל  ְכָחה  ׁשִ עֹוף  ָטס   .13
ָהָאָדם, ַמת  ִנׁשְ ֶאת  ְוגֹוֵנב 

ַהּנֹוצֹות,  ַפח  ּבְ י  ָנַפְלּתִ ַעם  ּפַ ְך  ּכָ
ּגּוְנלֹוד. ֵבית  ּבְ ָבר  ַהּדָ ֵאַרע 

ים ַהחּוׁשִ ָאְבַדן  ַעד  ּכֹור  ְוׁשִ ם  ְמֻבּשָׂ  .14
ֶהָחָכם, ְפָיאָלר  ל  ׁשֶ ֵביתֹו  ּבְ

ַהחֹוֵזר ִאיׁש  ִפי  ּבְ ָמד  ַהּתְ הּוא  ָטִעים  י  ּכִ
ִמּקֶֹדם. ּכְ ְכרֹונֹו  ׁשִ ּוֵמִפיג 

ִלְהיֹות ֶמֶלְך  ן  ּבֶ ַעל  קּול  ְוׁשָ ָמדּוד   .15
ְקָרב. ֵדה  ׂשְ ּבִ ַחת  ִלְבִלי  ְוָעׂשּוי 

ִלְהיֹות ֶבר  ַהּגֶ ַעל  ְוָאִדיב  ִמְתרֹוֵנן 
ָמתֹו.  ִנׁשְ יֹוִציא  ּבֹו  ַהּיֹום  ַעד 

ַעד ֲעֵדי  ְחֶיה  ּיִ ׁשֶ ַמֲאִמין  ב  ַהּלֵ מּוג   .16
ָידֹו, ֶאת  ְגָרה  ִמּתִ ִיְמׁשְֹך  ִאם 

ָלֵתת לֹו  ּתּוַכל  לֹא  ְקָנה  ּזִ ֶ ּשׁ ַמה  ֶאת  ַאְך 
ַהֶחֶרב.  לֹו  ֲעִניק  ּתַ אּוַלי 

ָהֱאִויל, ר  ִיְתַהּדֵ ֵרִעים  ין  ּבֵ בֹואֹו  ּבְ  .17
ֶהֶרף. ְללֹא  ֲהָבִלים  ט  ְיַפְטּפֵ

ד ּוִמּיָ ָכר  ׁשֵ ִביַע  ּגְ לֹו  יׁש  ּגִ ּתַ ַאְך 
ֵיָרֵדם. ַגם,  ּלָ ׁשֶ יָון  ּכֵ

– ָיִבין  הּוא  ע,  ַמּסָ ּבְ ה  ְרּבֶ ַהּמַ ָהִאיׁש  ַרק   .18
ים ֶמְרַחּקִ ַרק  ּסָ ׁשֶ ְלַאַחר 

– ֵאיָתָנה  ְורּוחֹו  ָהִאיׁש  ֶכל  ׂשֵ ְוטֹוב 
ָהַאֵחר. ָהִאיׁש  ל  ׁשֶ ַנְפׁשֹו  ֶאת 
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קּול. ְוׁשָ ָמדּוד  ֵתה  ׁשְ ִביַע,  ּגָ ּבַ ְחִזיק  ּתַ ַאל    .19
ַהס. אֹו  ַטַעם  ְבֵרי  ּדִ ר  ּבֵ ּדַ

ָנה ֵ ַהּשׁ ֲחַדר  ֶאל  ַמֵהר  ּתְ ְלֵעת  ְך  ּכָ
ִנימּוֶסיָך. ה  ְיַגּנֶ לֹא  ִאיׁש 

ּבֹון  ְוֶחׁשְ בּול  ּגְ ְללֹא  ְוסֹוֵבא  ַהּזֹוֵלל   .20
ְלַבּסֹוף. ָמתֹו  ִנׁשְ ָיִקיא 

ְוַלַעג ְצחֹוק  ְיעֹוֵרר  פּוָחה  ַהּתְ ֵרסֹו  ּכְ ַעל 
ַעת. ּדַ ֵני  ּבְ ֶקֶרב  ּבְ ָיבֹוא  ֵעת 

יר ַהּדִ ֶאל  יָבה  ׁשִ ֵעת  ָהֵעֶדר  יֹוֵדַע   .21
ָהָאחּו, ִמן  ַרְגָליו  ְואֹוֵסף 

ִאם ּבְ יֹוֵדַע  לֹא  ְלעֹוָלם  ִסיל  ַהּכְ ַאְך 
ָבה.  ּקֵ ּבַ ָמקֹום  לֹו  נֹוָתר  עֹוד 

ַעל  ִלּיַ ּבְ ן  ּבֶ ָפל,  ָ ַהּשׁ אּוס,  ַהּמָ ָהָאָדם   .22
ִלְבִדיָחה, ַהּכֹל  ֶאת  הֹוֵפְך 

הּוא ְוִכי  ר,  ָהִעּקָ ֵמֵעיָניו  ֶנֱעָלם  י  ּכִ
ֶכת. ְמַהּלֶ ֲהָלָצה  ַעְצמֹו  ּבְ

ָיכֹול, לֹא  ְוִליׁשֹן  ׁשֹוֵכב  ֵער  ֹוֶטה  ַהּשׁ  .23
ּוְמלֹואֹו, עֹוָלם  ּבְ ְמַהְרֵהר 

ה  ַהַחּמָ ְזִריַחת  ִעם  ָיֵגַע  ָקם  ן  ּכֵ ְוַעל 
עֹוָלם. ַצַער  ּבְ ְוׁשֹוֵקַע 

ֵרֵעהּו הּוא  ָהִאיׁש  ׁשֶ ִסיל  ַלּכְ לֹו  ִנְדֶמה   .24
ָפָניו. ּבְ ְך  ִחּיֵ ׁשֶ יָון  ּכֵ

ְלַלַעג ַיַעד  הּוא  ׁשֶ יֹוֵדַע  ְוֵאיֶנּנּו 
ַעת.  ּדַ ּוַבר  ֶהָחָכם  ִפי  ּבְ



שירת הצפון

196

ֵרֵעהּו הּוא  ָהִאיׁש  ׁשֶ ִסיל  ַלּכְ לֹו  ִנְדֶמה   .25
ָפָניו. ּבְ ְך  ִחּיֵ ׁשֶ יָון  ּכֵ

ְמֵהָרה ּבִ ִיְלַמד  ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ֵבית  ּבְ ַאְך 
ְכָלל. ּבִ ִאם  ים  ְמַעּטִ ּתֹוְמָכיו  ׁשֶ

ה ּנָ ּפִ ּבַ ָהרֹוֵבץ  ִסיל  ַלּכְ לֹו  ִנְדֶמה   .26
יֹוֵדַע, הּוא  ּוִמּכֹל  ַהּכֹל  ׁשֶ

ְלׁשֹונֹו ַבר־ָמה,  ּדְ ַעל  ָאל  ִנׁשְ ִאם  ֲאָבל 
ְוִיּדֹם. ְלִחּכֹו  ק  ְדּבַ ּתִ

ַעת  ּדַ י  ַרּבֵ ְלָקָהל  ְקָלע  ַהּנִ ָהֱאִויל   .27
ְלׁשֹונֹו,  ִלְנֹצר  לֹו  ָעִדיף 

ֵיַדע לֹא  ֶאָחד  ַאף  ְדָבָריו  ּבִ ַיְחֹסְך  ִאם 
ְלָפָניו. ָהִאיׁש  ֶכל  ׂשֵ ל  ּדַ י  ּכִ

ֹאל ִלׁשְ ַהּיֹוֵדַע  ָהִאיׁש  הּוא  ָחָכם   .28
ִריְך. ּצָ ׁשֶ ּכְ ַמֲעֶנה  ּוְבִפיו 

יר ְלַהְסּתִ ָאָדם  ֵני  ּבְ יּוְכלּו  לֹא  ְלעֹוָלם 
ם. ִקְרּבָ ּבְ ֱאָמר  ּנֶ ׁשֶ ָבר  ּדָ

צֶֹרְך ְלֵעת  ְלׁשֹונֹו  ִלְנֹצר  ל  ַהּכֹוׁשֵ  .29
יו. ִמּפִ ֶהֶבל  ְבֵרי  ּדִ ּפֹוֵלט 

ּפֹוַגַעת ֶרֶסן  ְללֹא  ַחת  ּלַ ּתַ ִמׁשְ ָלׁשֹון 
ַעְצמֹו.  ָפַתִים  ַהּשְׂ ק  פֹוׂשֵ ּבְ

ְיִדיָדיו ן  ּכַ ִמׁשְ ֶאל  א  ַהּבָ ָהאֹוֵרַח   .30
ְלַלַעג. ִאיׁש  ֵביתֹו  ּבְ ים  ָיׂשִ ַאל 

ְלׁשֹונֹו. ִיְנצֹר  ָאל,  ִנׁשְ ֵאיֶנּנּו  ִאם 
ֹקט.  ִיׁשְ ִאם  בֹודֹו  ּכְ ַעל  ֹמר  ִיׁשְ ְך  ּכָ
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צֶֹרְך, ְלֵעת  ֹוֵתק  ַהּשׁ ָחְכָמה  ּבְ ה  ַיֲעׂשֶ  .31
ְלַלַעג ֵרֵעהּו  ֶאת  ם  ַהּשָׂ י  ּכִ

ם ּלֵ ְיׁשַ ְוֵכיַצד  ָמַתי  יֹוֵדַע  לֹא 
מּול. ַהּגְ ל  ׁשֶ ִחירֹו  ּמְ ּוַמה 

ְסעּוָדה ַעת  ׁשְ ּבִ ׁשֶ ֵיׁש  ְוטֹוִבים  ים  ַרּבִ  .32
ֵרֵעהּו, ֶאת  ָהִאיׁש  ַיַעְקצּו 

ׁשֹון ַהּלָ ִניַנת  ׁשְ ִאם  ָלַדַעת  ֵאין  ְלעֹוָלם 
ְוָזדֹון.  ֵטָמה  ַמׂשְ ּתֹוִליד  לֹא 

ֶחְפצֹו, ּכְ ָהָאָדם  ִיְסַעד  ּבֶֹקר  ּבַ  .33
ָהִאיׁש. אֹוֵרַח  ִאם  לֹא  ַאְך 

ק, ּנֵ ּתַ ִיׁשְ ה  ּתֶ ְוִיׁשְ ּיֹאַכל  ׁשֶ ְלֵעת  י  ּכִ
ֵרָעיו. ִעם  ר  ְלַדּבֵ יּוַכל  לֹא 

ּכֹוֵזב ֵרַע  ֶאל  ֶרְך  ַהּדֶ ִהיא  ה  ֲאֻרּכָ  .34
יְתָך, ִמּבֵ ַהְרֵחק  לֹא  ֹוֵכן  ַהּשׁ

ְרָחק ּמֶ ּבַ ֹוֵכן  ַהּשׁ ֱאֶמת  ֵרַע  ֶאל  ַאְך 
ֵמַח.  ְוׂשָ ִתיב  ַהּנָ ָקָצר 

ְלִאיׁש ַאל  ְרּכֹו.  ּדַ ֶאל  ֵיֵלְך  ָהאֹוֵרַח   .35
ֵרֵעהּו. ַעל  י  ִמּדַ יד  ְלַהְכּבִ

ְמֵהָרה ּבִ ַסְפָסל,  ַעל  ֵקץ  ְללֹא  ב  ַהּיֹוׁשֵ
ְלַטְרָחן. ִדיד  ִמּיָ ֵיָהֵפְך 

ָקט, הּוא  ַוֲאִפּלּו  ָך  ּלְ ׁשֶ ִית  ּבַ מֹו  ּכְ ֵאין   .36
ִמְבָצרֹו, ָאָדם  ל  ׁשֶ יתֹו  ּבֵ י  ּכִ

ַקׁש,  ָעׂשּוי  ְוַגג  לֹו  ים  ִעּזִ י  ֵתּ ׁשְ ִאם  ם  ּגַ
ָצִנים. ַקּבְ ה  ּטֵ ִמּמַ ָבר  ַהּדָ טֹוב  ֲהלֹא 
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ְוָקָטן, ִלְנּפֹל  ָמט  יְתָך,  ּבֵ הּוא  ְצִריף  ִאם  ם  ּגַ  .37
ְמעֹוְנָך. ּבִ ָהָאדֹון  ה  ַאּתָ

ְנָדבֹות, ץ  ַהְמַקּבֵ ָהִאיׁש  ֵלב  ם  ְמַדּמֵ
ֶלֶחם.  ְלַפת  ָוׁשּוב  ׁשּוב  ן  ִמְתַחּנֵ

ַצַעד ְולּו  ַדְרּכֹו  ּבְ ְלַהְרִחיק  ְלִאיׁש  ַאל   .38
קֹו, ִנׁשְ ִלי  ּכְ ִעּמֹו  ׁשֶ ִלי  ִמּבְ

ְזָלן ַהּגַ ָאְזֵני  ּבְ מּוָעה  ְ ַהּשׁ בֹוא  ּתָ ן  ּפֶ
ֶחֶרב. ְללֹא  ל  ַהּקַ ֶרף  ַהּטֶ ַעל 

ְנָכָסיו ים  ּוְמֻרּבִ ָהִאיׁש  הֹון  ה  ָעׂשָ ִאם   .39
ֵמַעְצמֹו. ָבר  ּדָ ַיְחסְֹך  ַאל 

ָלֵתת ְלֵרֵעהּו  ׁש  ּקֵ ּבִ ׁשֶ ֶאת  ים  ִעּתִ
ֶפׁש ּנֶ ּבַ ְלׂשֹוְנאֹו  הּוא  ן  ִיּתֵ

ָוַמר.  ַרע  סֹופֹו  ְוִיְהֶיה 

ָרָחב ּכֹה  ֵלב  ַעל  ּבַ ִאיׁש  עֹוד  י  ּתִ ַגׁשְ ּפָ לֹא   .40
לֹו. ָנה  ּתְ ּנִ ׁשֶ ת  ְלַמּתָ ֵרב  ּסֵ ׁשֶ

דֹורֹון ּבְ יב  ׁשִ ַהּמֵ ָממֹון  ַעל  ּבַ ְולֹא 
ְלָזדֹון.  ה  ִעּלָ ּבֹו  ְורֹוֶאה 

ֵרֵעהּו,  ֵלב  ַיְרִנין  ִאיׁש  ַלח  ְוׁשֶ ֶבֶגד  ּבְ  .41
רֹו. ׂשָ ּבְ ַעל  ָאָדם  ל  ּכָ ָלַמד  ֹזאת 

ְלֵרעּות, ד  ַמּסָ הּוא  ת  ְלַמּתָ מּוָרה  ּתְ י  ׁשַ
ַהּגֹוָרל. ֵזַרת  ּגְ ֹזאת  ה  ְרׁשֶ ּתַ ִאם 

ְלֵרֵעהּו  ְיִדידּות  ָהִאיׁש  יֹוִכיַח   .42
ת.  ַמּתָ ַעל  ת  ַמּתָ ּבְ יב  ָיׁשִ ִאם 

ִדיד, ַהּיָ ַיֲעֶנה  ָרם  ְצחֹוק  ּבִ חֹוק  ַהּצְ ַעל 
ָזדֹון.  ּבְ ָעֶנה  ּתֵ ִגיָדה  ּבְ ַאְך 
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ְלֵרֵעהּו,  ְיִדידּות  ָהִאיׁש  יֹוִכיַח   .43
ֶהָחֵבר. ּוְלֵרֵעי  ֶלָחֵבר 

ְלעֹוָלם  ְואֹוְיבֹו  ׂשֹוְנאֹו  ְלֵרַע  ַאְך 
ְמֹקָרב. אֹו  ע  ְמֻיּדָ ִיְהֶיה  ַאל 

ֱאמּוְנָך ן  ּתֵ ּתִ ּבֹו  ֵיׁש  ְלָך  ָיִדיד  ִאם   .44
ּדֹו, ִמּצִ ֵאמּון  ּבְ ה  ְוִתְזּכֶ

ְחסְֹך ּתַ ַאל  ת  ַמּתָ ּבְ ָך,  ִלּבְ לֹו  ַתח  ּפְ ָרָחב 
כּופֹות.  ּתְ ֶבר  ַהּגֶ ֶאת  ּוְפֹגׁש 

ן ּתֵ ּתִ לֹא  ֵאמּון  ּבֹו  ְלָך  ֵרַע  ְוִאם   .45
ּדֹו, ִמּצִ ֵאמּון  ּבְ ְרֶצה  ּתִ ַאְך 

ֲחָלקֹות ר  ּבֵ ּדַ ַאְך  ב  ּלֵ ּבַ ָכֶכיָך  ּתְ מֹר  ׁשְ
ָזדֹון. ַעל  ַתְרִמית  ּבְ ְגֹמל  ּתִ ְך  ּכָ

לֹו ַמֲאִמין  ֵאיְנָך  ׁשֶ ָיִדיד  ּבְ ְנַהג  ּתִ ְך  ּכָ  .46
רֹו: ָיׁשְ ֶאת  ָסֵפק  ּבְ ְוָתִטיל 

ָך ִלּבְ לֹו  ה  ַגּלֶ ּתְ ַאל  ֲאָבל  ִעּמֹו  ְצַחק 
ְגמּולֹו.  ּכִ ָלִאיׁש  לֹו  יב  ׁשִ ּתָ ְך  ּכָ

ָיָצאִתי ֵעת  ְנעּוַרי  יֵמי  ּבִ ֶזה  ָהָיה   .47
ֶרְך. ּדֶ ּבַ ִעיִתי  ּתָ ע,  ְלַמּסָ ָדד  ּבָ

יר, ָעׁשִ י  ּתִ ׁשְ ִהְרּגַ ָיִדיד  ָמָצאִתי 
ְלֵרֵעהּו. ת  ַמּתָ הּוא  ָאָדם  י  ּכִ

ב ַהּלֵ ַעז  ָהָאִציל,  י  ַחּיֵ ֵהם  יִזים  ַעּלִ  .48
ֶנֶפׁש, ָעְגַמת  ִלּבֹו  ּבְ ְנִדיָרה 

ַהּכֹל ִמן  ְבָהל  ַהּנִ ְוַקְמָצן  ב  ַהּלֵ מּוג 
ְנָדָבה.  ן  ַמּתַ ּבְ ַמח  ִיׂשְ לֹא 
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ְחִליִלים  ּדַ ֵני  ׁשְ ַעל  ָגַדי  ּבְ י  ָנַתּתִ  .49
ֶדה, ׂשָ ּבְ ם  ׁשָ ֵאי  בּו  ּצְ ּנִ ׁשֶ

ּבֹוִרים, ּגִ ֵני  ׁשְ מּות  ּדְ ֶמד  ַהּצֶ ָאז  ָלַבׁש 
ה.  ֶחְרּפָ זֹו  ִלְהיֹות  ֵעירֹם 

ָצִחיַח, ֶסַלע  ַעל  ִלְבֶנה  ֵעץ  ָקַמל   .50
ַחט, ְוַהּמַ ה  ִלּפָ ַהּקְ רּו  ָנׁשְ

ָאהּוב, ֵאיֶנּנּו  ׁשֶ ָהָאָדם  ּגֹוַרל  ֶזה 
ים? ַחּיִ ּבַ ַיֲאִריְך  ַעם  ּטַ ַמה 

ה, ְמֻדּמָ ֵרעּות  ִהיא  ֵמֵאׁש  לֹוֶהֶטת   .51
ֱאַרְך. ּתֶ ָיִמים  ה  ָ ֲחִמּשׁ

ְהֶיה ּתִ ְלֵאֶפר  י  ִ ּשׁ ִ ַהּשׁ ּוַבּיֹום 
ּגֹוֵלל.  ָעֶליָה  ם  ִנְסּתָ י  ּכִ

ְסֹפר, ְלֵאין  ת  ַמּתָ ּבְ ְלַהְרּבֹות  ַעם  ַטּ ַמה   .52
ָקט, י  ׁשַ ּבְ ְיִדידּות  ִנְקֵנית  ִאם 

ְלֶמֱחָצה ָהֵריָקה  ְוכֹוס  ֶלֶחם  ַפת  ּבְ
ָקרֹוב.  ֵרַע  ִלי  י  ּתִ ָרַכׁשְ

ְוָקט, ָזִניַח  חֹוף  ָטן  ַהּקָ ָלֲאַגם   .53
ָאָדם. ל  ׁשֶ רּוחֹו  ֶלת  ּוֻמְגּבֶ

ַהּכֹל ַאְך  ְכָלם,  ׂשִ ּבְ ים  ּוִ ּתַ ִמׁשְ ַהּכֹל  לֹא 
ָבר. ּדָ ל  ׁשֶ סֹופֹו  ּבְ ִלים  ֻמְגּבָ

ה,  ִמּדָ ּבְ ָחָכם  ִלְהיֹות  ֶבר  ַהּגֶ ַעל    .54
ד. ְמֻלּמָ ְיִהי  ַאל  ְלעֹוָלם 

צּוי ַהּמָ ָהִאיׁש  הּוא  ָאָדם  ּבָ ר  ָ ַהְמֻאּשׁ
יֹוֵתר. אֹו  חֹות  ּפָ ַהּיֹוֵדַע 
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ה,  ִמּדָ ּבְ ָחָכם  ִלְהיֹות  ֶבר  ַהּגֶ ַעל    .55
ד. ְמֻלּמָ ְיִהי  ַאל  ְלעֹוָלם 

ָחְכָמה ּבְ ָזָכה  ִאם  יל  ּכִ ׂשְ ַהּמַ ָהִאיׁש  י  ּכִ
ְיַכְרֵסם.  ִלּבֹו  ֶאת  ֵפק  ַהּסָ

ה,  ִמּדָ ּבְ ָחָכם  ִלְהיֹות  ֶבר  ַהּגֶ ַעל   .56
ד. ְמֻלּמָ ְיִהי  ַאל  ְלעֹוָלם 

ֶלָעִתיד ּגֹוָרְלָך  ְמַנֵחׁש  ֵאיְנָך  ִאם 
יָך. ַחּיֶ ּבְ ָאגֹות  ּדְ ַדע  ּתֵ לֹא 

לֹות, ּכְ ַעד  ָהֵאׁש  ֶאת  ְמִזיָנה  ָהֵאׁש   .57
ַהב. ַהּלַ ִמן  ִנּזֹון  ַהב  ְוַהּלַ

ֵרַע י  ִמּפִ ָהָאָדם  ַמֲאִזין  ְלָחְכָמה 
ָהֵאֶלם. ִמן  לֹוֵמד  ִסיל  ַהּכְ ַרק 

יו ַחּיָ אֹו  ָהַאֵחר  ִקְנַין  ּבְ ֶהָחֵפץ   .58
ְלָהִקיץ. ים  ְקּדִ ּיַ ׁשֶ ין  ַהּדִ ִמן 

ַטְרּפֹו, ֶאת  ִיְסַעד  לֹא  ֶהָעֵצל  ֵאב  ַהּזְ
ַיְצִליַח.  לֹא  ָדָבר  ּבְ ם  ְוַהּנָ

ה ַהַחּמָ ְזִריַחת  ִעם  ְרִתים  ְמׁשָ ֶהָחֵסר   .59
ַלֲעֹבד. ְוֵיֵצא  ָיִקיץ 

ֶהָחרּוץ תֹו  ְלֻעּמָ ן,  ׁשֵ ַהּיָ ל  ׁשֵ ִיּכָ
ָקרֹוב.  ּבְ ָעָמל  ִרי  ּפְ ִיְרֶאה 

עֹוד  ְרָעִפים  ה  ּמָ ּכַ ָהִאיׁש  יֹוֵדַע   .60
ת ִמּדַ ִהיא  ַמה  ְוֵכן  נֹוְתרּו, 

ָקרֹוב חֶֹדׁש  ּבְ ְצַרְך  ּיִ ׁשֶ ָהֵעִצים 
ים. ֳחָדׁשִ ה  ָ ּשׁ ׁשִ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ אֹו 
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ט, ּפָ ׁשְ ַהּמִ ית  ּבֵ ֶאל  ֵבַע  ְוׂשָ ָרחּוץ  ַסע   .61
ְבָגֶדיָך. ּבִ ר  ְתַהּדֵ ּתִ ַאל  ַאְך 

ֶפיָך ַמּגָ זּוג  ּבְ לֹא  ְזָמק,  ּפֻ ּבַ בֹוׁש  ּתֵ ַאל 
ַהּצֹוֵלַע.  סּוְסָך  ּבְ ְולֹא 

ָים ְלחֹוף  ְמעֹופֹו  ּבִ ד  ַהּצָ ר  ׁשֶ ַהּנֶ  .62
רֹאׁשֹו. ֶאת  ין  ְוַיְרּכִ ַיֲעֹצר 

ּומֹוֵצא ִמְתָעֵרב  ָהמֹון  ּבֶ ָהִאיׁש  ְך  ּכָ
טֹוָבתֹו. י  ּדֹוְרׁשֵ ֵהם  ים  ְמַעּטִ י  ּכִ

ֶהָחֵפץ ב  ַחּיָ ֹזאת  יב,  ּוְלָהׁשִ ֹאל  ִלׁשְ  .63
ְלהֹוִפיַע. ָקָהל  ּבְ ָחָכם  ּכְ

זֹאת ֵיְדעּו  ַנִים  ׁשְ ִאם  ַאְך  ר,  ַסּפֵ ְלֵרַע 
ְמֵהָרה.  ּבִ ם  ּלָ ּכֻ ֹזאת  ֵיְדעּו 

ֹכחֹו ּבְ ּמּוׁש  ׁשִ ה  ַיֲעׂשֶ ִהיר  ַהּזָ  .64
קּוָלה; ׁשְ ּוְבַדַעת  ה  ִמּדָ ּבְ

ַחת ִלְבִלי  ֲעׂשּוִיים  ֶקֶרב  ּבְ י  ּכִ ִיְמָצא  הּוא 
ֶהְכֵרַח.  ּבְ ִנְמֶנה  ֵאיֶנּנּו 

--------------------  .65
--------------------

ַאֵחר ּבְ ִליְך  ִהׁשְ ׁשֶ ָהֶעְלּבֹון  ְבֵרי  ּדִ ַעל 
ֹיֶקר. ּבְ ֶבר  ַהּגֶ ם  ּלֵ ְיׁשַ

ָלבֹוא, י  ְמּתִ ִהְקּדַ י  ּכִ ָאְמרּו  ׁשֶ ָהיּו   .66
י. ִאַחְרּתִ ׁשֶ ָטֲענּו  ֲאֵחִרים 

ֲחָלטּוָה, ֶטֶרם  ּבְ יָרה  ַהּבִ ֶאת  תּו  ׁשָ
עּוב.  ּתִ ּבַ ים  יׁשִ ַמְרּגִ ִמיד  ּתָ לֹא 
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ַרק ִאּלּו  יָתם  ּבֵ ֶאל  ֻמְזָמן  ָהִייִתי   .67
י,  ִלּבִ ֶאת  ְסֹעד  ִמּלִ י  ִנְמַנְעּתִ

ָזֶוה ּמְ ּבַ לּו  ּתָ ַנְקִניִקים  זּוג  לּו  אֹו 
י. ָאַכְלּתִ ׁשֶ ָהֶאָחד  ֶזה  ַחת  ּתַ

י ַרב ר ּבֵ ב. ֵעצֹות ְלָכל ּבַ

ָלָאָדם, מֹוָתּה  ּכְ ֵאין  ת  ַמּתָ ִהיא  ָהֵאׁש   .68
ָרִקיַע, ּבָ ה  ַהַחּמָ ְוָכְך 

ּוְבִריאּות, ֵחְטא,  ְללֹא  ים  ַחּיִ ם  ּגַ ְוָכְך 
ְוֶנֶכס.  ֵהם  ִיְתרֹון  ָלָאָדם 

ֶהְכֵרַח. ּבְ ֻאְמָלל  ֵאיֶנּנּו  ַהחֹוֶלה   .69
רֹו, ָאׁשְ ֵהם  ָניו  ּבָ ָהֶאָחד, 

אֹוָצרֹו, ַאֵחר,  עֹוד  ְיִדיָדיו,  ָהַאֵחר, 
ַהּטֹוִבים.  יו  ַמֲעׂשָ ְוָלֶזה 

ָידֹו ּבְ ַיֲעֶלה  י  ּכִ מּות,  ִמּלָ ִלְחיֹות  טֹוב   .70
ָרה. ּפָ לֹו  יג  ְלַהּשִׂ ַהַחי  ל  ׁשֶ

יר ָעׁשִ ִאיׁש  מֹוֵקד  ַעל  עֹוָלה  ָרִאיִתי  ֵאׁש 
מּוָטל.  ַער  ַ ּשׁ ּבַ ּוִפְגרֹו 

ַע,  ּטֵ ַהּקִ ֹצאן  רֹוֵעה  סּוסֹו,  ַעל  ר  ַהִחּגֵ  .71
ְקָרב. ֵדה  ׂשְ ּבִ ַהֵחֵרׁש  ּבֹור  ּגִ

וּוי  ַהּכָ ָהִאיׁש  ַעל  ַהּסּוָמא  ְוָעִדיף 
ֶפֶגר. ּבְ ּתֹוֶעֶלת  ל  ּכָ ֵאין  ַאְך 

�
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ְמֻאָחר,  נֹוַלד  ַוֲאִפּלּו  ָעִדיף,  ן  ּבֵ  .72
ָיִביא. ְלֶקֶבר  ָאִביו  ֶאת 

ָרִכים, ּדְ ּבַ רֹון  ִזּכָ ַאְבֵני  ֵהן  ְמַעּטֹות 
דּוהּו.  ּבְ ּכִ ִית  ּבַ ֵני  ּבְ ִאם  ְלַמֵעט 

רֹוַצַחת, ִהיא  ׁשֹון  ַהּלָ ִלְקָרב.  ַנִים  ׁשְ ּבִ י  ּדַ  .73
אֹוֵיב. ל  ׁשֶ ְלָיד  ה  ַצּפֵ ְמִעיל  ל  ׁשֶ יס  ּכִ ָכל  ּבְ

ָידֹו ּבְ ׁשֶ ָהִאיׁש  ַלְיָלה  ִלְקַראת  עֹוֵלז   .74
ִפיָנה, ַהּסְ ְמׁשֹוט  ָקָצר  ֶלֱאֹכל.  ָרה  ּכֵ

ה... ּנֶ ּתַ ִמׁשְ ָתו  ַהּסְ ֵליל 
ֲאִויר, ֶמֶזג  בּוַע  ׁשָ ּבְ ה  ּנֶ ּתַ ִיׁשְ

חֶֹדׁש.  ץ  ִמּקֵ ה  ִמּזֶ ְויֹוֵתר 

ָבר. ּדָ יֹוֵדַע  לֹא  ְמַעט,  ַהּיֹוֵדַע   .75
ַמְטִריף. ַעת  ַהּדַ ֶאת  ָהב  ַהּזָ

יסֹו ּכִ ֵריק  ָהַאֵחר  הֹון  ַעל  ּבַ ָהֶאָחד 
ם.  ָאׁשֵ ְרֶאּנּו  ּתִ ַאל  ַאְך 

ָרִאיִתי, ִפיְטיּוְנג  ֵאֶצל  ים  ָבׂשִ ּכְ ׁשֹוֵפַע  יר  ּדִ  .76
הּוא. ץ  ְמַקּבֵ ְנָדבֹות  ה  ַעּתָ

חֹוֵלף, ַעִין  ֶהֶרף  ּכְ ר,  ָהֹעׁשֶ ל  ׁשֶ ִטְבעֹו  ֶזה 
ֶסף. ַהּכֶ הּוא  ֵרִעים  ין  ּבֵ ַהּבֹוֵגד 

ִתים ּמֵ ּבַ יְתָך  ּבֵ ֵני  ּבְ ר,  ּגֵ ִמְתּפַ ָקר  ַהּבָ  .77
יָך; ַחּיֶ ַח  ְמַקּפֵ ה  ְוַאּתָ

ָלַעד ְלָפֶניָך,  ַההֹוֵלְך  ם  ֵ ַהּשׁ ַאְך 
ַאֲחֶריָך. רֹד  ְוִיׂשְ ִיּנֹון  הּוא 

ִתים ּמֵ ּבַ יְתָך  ּבֵ ֵני  ּבְ ר,  ּגֵ ִמְתּפַ ָקר  ַהּבָ  .78
יָך; ַחּיֶ ַח  ְמַקּפֵ ה  ְוַאּתָ

ְלעֹוָלם: ּנֹון  ּיִ ׁשֶ ֶאָחד  ֵיׁש  ָבר  ּדָ ַאְך 
ת.  ַהּמֵ ל  ׁשֶ ַהּטֹוִבים  יו  ַמֲעׂשָ



205
האדה הפיוטית

ַאל, ׁשְ ּתִ רּוִנים  ּבָ ִאם  ָבר,  ַהּדָ ִאי  ַוּדָ  .79
רֹום, ּמָ ּבַ ָהֵאִלים  ת  ַמּתַ ֵהם 

ְמרֹוָמם, ְיָטן  ּפַ ל  ׁשֶ ָיָדיו  ּבְ ֲחרּוִטים 
--------------------
--------------------

ֵאִלים, ַזע  ִמּגֶ
ִתיָקה. ְ ּשׁ ּכַ אּות  ַוּדָ ֵאין  י  ּכִ ּדֹום, 

ַעְלָמה ל  ׁשֶ ּה  ִלּבָ ּבְ ָזָכה  ִאם  ָהֱאִויל   .80
הֹון, ִלְצּבֹר  ָידֹו  ּבְ ָעָלה  אֹו 

ִמְתַמֵעט, ֹמחֹו  ַאְך  ַרֲהבֹו  ֵדל  ּגָ
ּפֹוֵסַע. הּוא  ס  ַטּוָ ּכְ ָיִהיר 

ַהּיֹום,  ֶאת  ל  ַהּלֵ ֶעֶרב  ִעם   .81
ַח. ּבֵ ׁשַ ּתְ ְמדּוָרה  ַעל  ַרְעָיה 

ה, ֻחּפָ ּבַ ה  ְוַכּלָ ָרב  ּקְ ּבַ ַהֶחֶרב  ֶאת 
ְחָצה,  ּנֶ ׁשֶ ְלַאַחר  ַרח  ַהּקֶ ֶאת 
ם. ְלּגַ ּנִ ׁשֶ ְלַאַחר  ָמד  ַהּתְ ֶאת 

ֶבת,  נֹוׁשֶ ָהרּוַח  ֵעת  ִאיָלן  ֹרת  ּכְ  .82
ַע, ְמַסּיֵ ב  ָ ַמּשׁ ּבְ ָלׁשּוט  ֵצא 

ְלַבד  ּבִ ְך  ֹחׁשֶ ּבַ ְצַחק  ַעְלָמה  ִעם 
ּיֹום, ּבַ ָהֵעיַנִים  ְמֻרּבֹות  י  ּכִ

ִפיָנה,  ִמּסְ ָמִהיר  ִיט  ְלׁשַ ְצֵפה 
ּגּוְפָך, ַעל  ְלָמֵגן  ה  ּנָ ִמּצִ
ַהֶחֶרב,  ַהב  ִמּלַ ַסע  ְלׁשֶ

ְמֹאֶהֶבת.  ֵמַעְלָמה  יָקה  ִלְנׁשִ
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ְמדּוָרה,  ְלַיד  יָרה  ּבִ ּכֹוס  ֵתה  ׁשְ  .83
ַרח, ַהּקֶ ַעל  לֹׁש  ּגְ ַמֲחִליַקִים  ּבְ
דּוף,  ְוׁשָ ר  ׂשָ ּבָ ל  ּדַ סּוס  ְקֵנה 

ֲחלּוָדה. ְקֵנה,  ֵלְך  ְוֶחֶרב 
ַהּסּוס,  ֶאת  ַהֲאֵבס  ִית  ּבַ ּבַ

ֵכִנים.  ְ ַהּשׁ ֲחַצר  ּבַ ָך  ְלּבְ ּכַ ֶאת 

ִרים ג. ֵעצֹות ִלְמַחּזְ

ָהַעְלָמה, בּוַעת  ׁשְ ּבִ ְלַהֲאִמין  ְלָך  ַאל   .84
ָך, ּתְ ִאׁשְ ִדְבֵרי  ּבְ ְולֹא 

ן, ַנְפׁשָ ֶאת  ָטוּו  ל  ְלּגֵ ִמְתּגַ נּול  ַעל  י  ּכִ
ַעת.  ּדַ ְוַקל  ְך  ֲהַפְכּפַ ן  ְוִלּבָ

ֵאׁש, ל  ׁשֶ ְלֶהֶבת  ׁשַ ּבְ בּוָרה,  ׁשְ ת  ֶקׁשֶ ּבְ  .85
ְמַקְרֵקר, עֹוֵרב  ּבְ ל,  ְמַיּלֵ ְזֵאב  ּבִ

ֶנֱעָקר,  ִאיָלן  ּבְ ְמַחְרֵחר,  ֲחִזיר  ּבַ
ָהרֹוֵתַח, יר  ּסִ ּבַ אֹו  ָים,  ֵלב  ּבְ ַנְחׁשֹול  ּבְ

ְמעֹוֵפף, ֵחץ  ּבְ אֹו  ל,  ּפָ ַהּמַ ֵמיֵמי  ּבְ   .86
ָטִרי, ּוְבֶקַרח  ִמְתּגֹוֵלל,  ָנָחׁש  ּבְ

ה ּטָ ּמִ ּבַ ה  ּלָ ּכַ ַבר  ּדְ בּוָרה,  ׁשְ ֶחֶרב  ּבְ
ד,  ְמַרּקֵ ּוְבֹדב  יט  ּלִ ַ ַהּשׁ ַיְלֵדי  ּבְ

ׁש, ִעּקֵ ּוְבֶעֶבד  חֹוֶלה  ֵעֶגל  ּבְ  .87
אֹוֵיב ל  ׁשֶ מֹותֹו  ּבְ ַמְחִמיָאה,  ְנבּוָאה  ּבִ

ה... ַעּתָ ֶזה  ַפל  ּנָ ׁשֶ
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– ֶרְך  ּדֶ ּבַ ּתָ  ַגׁשְ ּפָ ִאם   – ָאִחיָך  רֹוֵצַח  ּבְ   .88
סּוס ּבְ אֹו  ְלֶמֱחָצה,  רּוף  ׂשָ ַבִית  ּבְ

ְהֶיה ּתִ ּתֹוֶעֶלת  ַמה   – ְוׁשֹוֵעט  ַהּדֹוֵהר 
ה. ֵאּלֶ ָכל  ּבְ ְבַטח  ּתִ ַאל   – ַרְגלֹו  ֶאת  ּבֹר  ִיׁשְ ִאם 

ִלְגדֹולֹות, ַקו  ּתְ ַאל  ִציר  ַהּקָ ת  ְתִחּלַ ּבִ  .89
ַנאי, ּתְ ָכל  ּבְ ֱאמּוְנָך  ן  ּתֵ ּתִ ַאל  ִבְנָך  ּבְ
ָטר ַלּמָ ֶדה  ַהּשָׂ ַלָחְכָמה,  ָצִריְך  הּוא 
ֶאָחד.  ּכְ ֵניֶהם  ׁשְ ַיְכִזיבּו  ַעם  ּפַ ְולֹא 

ָזב  ַהּכָ ּה  ִלּבָ ּבְ ה  ָ ָהִאּשׁ ַאֲהַבת   .90
ַרח, ַהּקֶ ַעל  ַהּדֹוֵהר  סּוס  ּכְ מֹוָה  ּכָ

ֶהֶגה, ְללֹא  סּוָפה  ּבְ ַמְפִליָגה  ְסִפיָנה  מֹו  ּכְ
ָהִרים.  ּבֶ ְצִבי  ַאַחר  ָהרֹוֵדף  ר  ִחּגֵ מֹו  ּכְ

ֵניֶהם. ׁשְ ֶאת  ֵאַדע  י  ּכִ ר  ֲאַדּבֵ לּויֹות  ּגְ  .91
ִלּבֹו,  ּבְ ה  ּוְמִזּמָ ה  ָ ִאּשׁ ַעל  ָהעֹוֵגב 

ָכָכיו,  ּתְ ֶאת  יר  ַיְסּתִ ָפַתִים  ׂשְ ֶמֶתק  ּבְ
ּה. רֹאׁשָ ֶאת  ְלסֹוֵבב  ֵדי  ּכְ זֹאת 

יג, ְלַהּשִׂ ַעְלָמה  ל  ׁשֶ ּה  ִלּבָ ֶאת  ׁש  ַהְמַבּקֵ  .92
ת,  ַמּתָ יַע  ַיּצִ ם  ּגַ ַיְחִליק  ְלׁשֹונֹו  ּבִ

ָיְפָיּה ֶאת  ל  ְלַהּלֵ יִטיב  ַהּמֵ ְוָהִאיׁש 
ּה.  ַחְסּדָ ּבְ ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ֶזה  הּוא 

ְך ּכָ ַעל  ֵרֵעהּו  ֶאת  ְלַגּנֹות  ְלִאיׁש  ַאל   .93
ַאֲהָבה. ַפח  ּבְ ַפל  ּנָ ׁשֶ

ֶבר, ּגֶ ֵלב  ּבְ ֲאָוה  ּתַ ְמעֹוֵרר  ַהּיִֹפי 
ָאִדיׁש.  לֹו  נֹוַתר  ִסיל  ַהּכְ ַרק 
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ַמה  ַעל  ֶבר  ַהּגֶ ֶאת  ְלַגּנֹות  ְלִאיׁש  ַאל   .94
נּו, ֵמִאּתָ ים  ְלַרּבִ ּקֹוֶרה  ֶ ׁשּ

ְמלֶֹהֶטת ׁשּוָקה  ּתְ ל  ׁשֶ ִגיָנּה  ּבְ ים  ְלִעּתִ
ָהרּוַח.  ִאיׁש  ֶנֱהָפְך  ִלְכִסיל 

נּו, ִלּבֵ ּבְ ֹוֵכן  ׁשּ ַמה  יֹוַדַעת  רּוֵחנּו  ַרק   .95
ַנְפׁשֹו. יֹוֵדַע  ֶבר  ַהּגֶ ַרק 

יֹוֵתר ַעת  ּדַ ְלַבר  ה  ָקׁשֶ ֹחִלי  ְוֵאין 
ים. ַחּיִ ּבַ ְמָחה  ַהּשִׂ ֵמֶחְסרֹון 

סּוף, ְקֵני  ין  ּבֵ ב  יֹוׁשֵ י  עֹוֶדּנִ י  ֵהַבְנּתִ זֹאת   .96
ְלָבִבי. ת  ְלֶחְמּדַ ה  ְמַצּפֶ

יָה ֲאַהְבּתִ ֵקץ  ֵאין  ַעד  י,  ַחּיַ ל  ּכָ ָהְיָתה  ִהיא 
ֵמעֹוָלם.  ָהְיָתה  לֹא  י  ּלִ ׁשֶ ַאְך 

ֶמׁש, ֶ ַהּשׁ ִמן  ִהיָרה  ּבְ ַעְלָמה  יִליְנג,  ּבִ ת  ּבַ ֶאת   .97
ׁשֹוֶכֶבת. ְמָצאִתיָה  ה  ּטָ ּמִ ּבַ

ֶלְך ַהּמֶ ל  ׁשֶ נֹו  ּכָ ִמׁשְ ֵעיַני  ּבְ ָהָיה  ֵריק 
ֶבת. ַהְמַלּבֶ ָהַעְלָמה  ְללֹא 

אֹוִדין, ֲאַזי,  ְלַפּתֹות  ְרצֹוְנָך  ּבִ ַעְלָמה  ִאם   .98
ָהֹאֶפל, ֶרֶדת  ּבְ ֶעֶרב  ִעם  ֵאֶליָה  ּבֹוא 

ֵנינּו ׁשְ ַבד  ִמּלְ ָבר  ּדָ ֵיַדע  לֹא  ִאיׁש  ְך  ּכָ
ָהֹעֶנג. סֹוֵדנּו  ַרק  ִויִהי 

ם ָ ִמּשׁ י  ָהַלְכּתִ ֶעֶרב  ְלבֹוא  ְמַיֵחל   .99
ׁשּוָקִתי, ּתְ א  ְלַמּלֵ ִלי  ִמּבְ

ַהּמֹוֵעד בֹוא  ּבְ ׁשֶ ָהִייִתי  טּוַח  ּבָ
ֲחָסֶדיָה. ְמׂשֹוׂש  ֶאת  ֵאַדע 
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ִיס, ַהּגַ ל  ּכָ ָהָיה  ֵער  י,  ָחַזְרּתִ ְיָלה  ּלַ ּבַ  .100
ְוֵנרֹות, ָיָדם  ּבְ יִדים  ַלּפִ

ה, ּנָ ּוִמּמֶ ִלְקָראָתּה  י  ְרּכִ ּדַ ֵהִאיָרה  ֵאׁש 
לֹוִני. ׁשְ ּכִ ֶאת  י  ָיַדְעּתִ ְך  ּכָ

י, ִלּבִ ּבְ ְקָוה  ַהּתִ י,  ָחַזְרּתִ ַחר  ׁשַ ִעם   .101
ָנָתם, ׁשְ ָנמּו  עֹוד  ַהּכֹל 

ַלְבַלב ּכְ ָמָצאִתי  ַעְלָמה  ַחת  ּתַ אּוָלם 
ה. ּטָ ַלּמִ ְרצּוָעה  ּבִ ׁשּור  ַהּקָ

ָזב, ַהּכָ ן  ִלּבָ ּבְ ֵחן  ַעְלמֹות  ַרּבֹות   .102
ֶבר, ַהּגֶ ֶאת  ׁשֹוָלל  ּתֹוֵלְכָנה 

ֵעת י  ָלַמְדּתִ ִרי  ׂשָ ּבְ ַעל  זֹאת  ֶאת 
ן. ִלּבָ ֶאת  ִלְכּבֹׁש  י  ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ

ְכִפין  ִלים ְלָכל ּדִ מֹוָנה ְמׁשָ ד. ׁשְ

ְלאֹוְרָחיו, ְוָחִביב  ָנֵוהּו  ּבְ ר  ָ ְמֻאּשׁ  .103
ָמר, ִמׁשְ ַעל  ַיֲעמֹד  זֹאת  ָכל  ּבְ

ב, ֵיָחׁשֵ ְלָחָכם  ְיִהי,  ֶכל  ׂשֵ טֹוב  ִאם 
ַעם, ּפַ י  ִמּדֵ ר  ְיַסּפֵ ִדיָחה  ּבְ

ְלׁשֹונֹו, ַהּנֹוֵצר  ב  ֵיָחׁשֵ ֶלֱאִויל 
ִסיל.  ַהּכְ ל  ׁשֶ ְרּכֹו  ּדַ זֹו  ה  ִהּנֵ

ֵקן,  ַהּזָ ִפיל  ַהּנָ ִעם  ה  ִגיׁשָ ִמּפְ י  ָחַזְרּתִ  .104
ְלׁשֹונֹו. ִאיׁש  ם  ׁשָ ָנַצר  לֹא 

ֲחָלקֹות, ְלׁשֹון  ּבִ אֹוָתם  י  ְמּתִ ִהְרׁשַ
ֶזה.  ָהָיה  סּוטּוְנג  ל  ׁשֶ ָנֵוהּו  ּבְ

�
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ָלִעים. ּסְ ּבַ ַמֲעָבר  ִלי  ָחַפר  ָראִטי  לַֹע    .105
ַחת, ּוִמּתַ ִפיִלים  ַהּנְ ְנִתיב  ַעל  ִמּמַ

י.  ַדְרּכִ ּבְ י  ַחּיַ י  ְנּתִ ִסּכַ ְך  ּכָ

ָזָהב ְיצּוַע  ַעל  ּגּוְנלֹוד  ִלי  ֶהֱעִניָקה   .106
ַבׁש.  ּדְ י  ִמּמֵ ף  ָ ְמֻכּשׁ ֶקה  ַמׁשְ
י,  ַ ַהּשׁ ַעל  ַרע  ָלּה  י  ַמְלּתִ ּגָ

סּור, ַהּמָ ּה  ִלּבָ ַעל 
ֵבד. ַהּכָ ִסְבָלּה  ַעל 

ָהַעְלָמה  ַחְסֵדי  ֶאת  ּתֹם  ַעד  י  ְלּתִ ִנּצַ  .107
ֶהָחָכם.  ֶיְחַסר  לֹא  ָבר  ּדָ י  ּכִ

אֹוִדין ל  ׁשֶ יָרתֹו  ׁשִ עֹוָלם  ַעד  ה  ֵמַעּתָ
ָאָדם. ל  ׁשֶ ַנֲחָלתֹו  ְהֶיה  ּתִ

ַעם ּפַ ֵאי  ָהִייִתי  ִאם  י  ִלּבִ ּבְ ָסֵפק    .108
ִפיִלים, ַהּנְ ֵמַאְרצֹות  ֶנְחָלץ 

ָזִכיִתי, ּגּוְנלֹוד  ל  ׁשֶ ּיּוַע  ּסִ ּבַ ִאְלָמֵלא 
ֵחיָקּה. ֶאל  אֹוִתי  ָאְסָפה  ׁשֶ

ׁשּו ּקְ ּבִ יעּו,  ִהּגִ פֹור  ְנִפיֵלי־ּכְ ְלָמֳחָרת   .109
ַעְצמֹו. הֹור  י  ִמּפִ ִלְלֹמד 

ַהִאם ּבֹוְלֶוְרק,  ַעל  הֹור  ֵבית  ּבְ ֲאלּו  ׁשָ
א ּמָ ׁשֶ אֹו  ֵאִלים  ֶקֶרב  ּבְ הּוא  ׁשֹוֵכן 

ִפיל?  ַהּנָ סּוטּוְנג  אֹותֹו  ַחט  ׁשָ

ן ּכֵ ַעל  ַעת,  ּבַ ּטַ ּבַ ע  ּבַ ִנׁשְ אֹוִדין  ֵהן   .110
ּבֹו? ן  ִיּתֵ לֹא  ֵאמּון  ֶזה  ִמי 

ָנַטל, ֵקהּו  ַמׁשְ ֶאת  ַגד,  ּבָ סּוטּוְנג  ּבְ
ה.  ּבֹוִכּיָ ָנַטׁש  ּגּוְנלֹוד  ֶאת 

�
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ה. ֵעצֹות מֹוִעילֹות ְללֹוְדַפְפִניר

ַהְמׁשֹוֵרר: ִמּדּוַכן  ר  ְלַזּמֵ ָהֵעת  זֹו   .111
ָהִייִתי אּוְרד  ְבֵאר  ּבִ

י,  ִהְרַהְרּתִ ָרִאיִתי,  י,  ַתְקּתִ ׁשָ ָרִאיִתי, 
י. ֶהֱאַזְנּתִ ּוְדָבָריו  ְלהֹור 

יַח ַלּשִׂ י  ְבּתִ ִהְקׁשַ י,  ַמְעּתִ ׁשָ רּוִנים  (ַעל 
הֹור, ל  ׁשֶ ָנֵוהּו  ּבְ
הֹור, ל  ֶשׁ ָנֵוהּו  ּבְ

י.) ַמְעּתִ ָ ּשׁ ׁשֶ אּום  ַהּנְ ָהָיה  ֶזה 

ֲעָצִתי ַמע  ׁשְ ּתִ ִאם  לֹוְדַפְפִניר,  ִלי,  ב  ַהְקׁשֵ  .112
ה ּוְסֻגּלָ ִיְתרֹון  ַדע  ּתֵ

ְותֹוֶעֶלת. ה  ְזּכֶ ּתִ ּוְבֶרַוח 
ְלַחְרֵחר ִאם  א  ֶאּלָ ֲחצֹות,  ּבַ קּום  ּתָ ַאל 
ִית. ַהּבַ ִמן  ָלֵצאת  אֹו  ׁש,  ַבּקֵ ּתְ ה  ְמִזּמָ

ֲעָצִתי ַמע  ׁשְ ּתִ ִאם  לֹוְדַפְפִניר,  ִלי,  ב  ַהְקׁשֵ  .113
ה ּוְסֻגּלָ ִיְתרֹון  ַדע  ּתֵ

ְותֹוֶעֶלת. ה  ְזּכֶ ּתִ ּוְבֶרַוח 
קֹוֶסֶמת, אֹו  ָפה  ֵ ְמַכּשׁ ִחּבּוק  ּבְ ן  יׁשַ ּתִ ַאל 

ְזרֹועֹוֶתיָה. ּטּוף  ִמּלִ ֵהר  ִהּזָ

ַחד ּפַ ַדע  ּתֵ ּלֹא  ׁשֶ ַעד  ָך  ְעּתְ ּדַ ְגנֹב  ּתִ זֹו   .114
ַאל. ׁשְ ּתִ לֹא  ְלֵעָצה  ּוֵמִאיׁש 

ַמח, ְוִתׂשְ ְצַהל  ּתִ לֹא  ָסֵרב,  ּתְ ֶלֱאכֹל 
ְיצּוַע.  ַעל  ֲעֶלה  ּתַ ְוקֹוֵדר 

ֲעָצִתי ַמע  ׁשְ ּתִ ִאם  לֹוְדַפְפִניר,  ִלי,  ב  ַהְקׁשֵ  .115
ה ּוְסֻגּלָ ִיְתרֹון  ַדע  ּתֵ

ְותֹוֶעֶלת. ה  ְזּכֶ ּתִ ּוְבֶרַוח 
ֵרֶעָך ת  ֵאׁשֶ ְחמֹד  ּתַ לֹא  ְלעֹוָלם 

ַאֲחֶריָה. ר  ַחּזֵ ּתְ ְוַאל 
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ֲעָצִתי ַמע  ׁשְ ּתִ ִאם  לֹוְדַפְפִניר,  ִלי,  ב  ַהְקׁשֵ  .116
ה ּוְסֻגּלָ ִיְתרֹון  ַדע  ּתֵ

ְותֹוֶעֶלת. ה  ְזּכֶ ּתִ ּוְבֶרַוח 
ּוַבְפיֹוְרִדים, ָהִרים  ּבֶ ֲעֹרְך  ּתַ ע  ַמּסָ ִאם 

ֵצא. ּתֵ ֶטֶרם  ּבְ ד  ּבֵ ִהְתּכַ ֵכָרה  ּבְ

ֲעָצִתי ַמע  ׁשְ ּתִ ִאם  לֹוְדַפְפִניר,  ִלי,  ב  ַהְקׁשֵ  .117
ה ּוְסֻגּלָ ִיְתרֹון  ַדע  ּתֵ

ְותֹוֶעֶלת. ה  ְזּכֶ ּתִ ּוְבֶרַוח 
ָצרֹוֶתיָך, ָבל  ַלּנָ ּתֹאַמר  ַאל  ְלעֹוָלם 
ְלעֹוָלם ה  ְזּכֶ ּתִ לֹא  ָפל  ׁשָ ֶבר  ִמּגֶ י  ּכִ

ְלָבְבָך. ּלּוי  ּגִ ַעל  ִלְתמּוָרה 

ֲאנּוׁשֹות ע  ְפּגָ ַהּנִ ָאָדם  ָרִאיִתי   .118
ָמדֹון, ת  ֵאׁשֶ ל  ׁשֶ ָבֶריָה  ִמּדְ

ָבֶריָה ּדְ ֶקר  ּוְבׁשֶ ָתִנים  ּפְ ְלׁשֹון  ְלׁשֹוָנּה  ּבִ
ָהרֹוַצַחת.  מֹו  ּדָ ֶאת  ְפָכה  ׁשָ

ֲעָצִתי ַמע  ׁשְ ּתִ ִאם  לֹוְדַפְפִניר,  ִלי,  ב  ַהְקׁשֵ  .119
ה ּוְסֻגּלָ ִיְתרֹון  ַדע  ּתֵ

ְותֹוֶעֶלת. ה  ְזּכֶ ּתִ ּוְבֶרַוח 
ן ּתֵ ּתִ ּבֹו  ְוֵאמּון  ְלָך  ֵרַע  ִאם 
נֹות, ְמֻזּמָ ים  ְלִעּתִ ֵאָליו  ֵצא 
ר ְוַדְרּדַ ְוקֹוץ  בֹוּהַ  ּגָ ב  ֵעׂשֶ י  ּכִ
טּוׁש. ַהּנָ ִביל  ְ ַהּשׁ ֶאת  ְיַכּסּו 

ֲעָצִתי ַמע  ׁשְ ּתִ ִאם  לֹוְדַפְפִניר,  ִלי,  ב  ַהְקׁשֵ  .120
ה ּוְסֻגּלָ ִיְתרֹון  ַדע  ּתֵ

ְותֹוֶעֶלת. ה  ְזּכֶ ּתִ ּוְבֶרַוח 
ֲחֵברֹו,  ֶוֱהֵיה  ֵמיִטיב  ֵרַע  ּבְ ַבק  ּדְ

יֹאֲהבּוהּו. ְזכּוָתּה  ּבִ ְרּכֹו  ּדַ ֶאת  ּוְלַמד 
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ֲעָצִתי ַמע  ׁשְ ּתִ ִאם  לֹוְדַפְפִניר,  ִלי,  ב  ַהְקׁשֵ   .121
ה ּוְסֻגּלָ ִיְתרֹון  ַדע  ּתֵ

ְותֹוֶעֶלת. ה  ְזּכֶ ּתִ ּוְבֶרַוח 
ְיִדידּות ֵפר  ַהּמֵ ָהִראׁשֹון  ְהֶיה  ּתִ ַאל 

ּוֵמיִטיב. ָמסּור  ֵרַע  ִעם 
ר ֲאׁשֶ ּכַ ְיגֹוְנָך  ְחלֹק  ּתַ ִמי  ִעם  י  ּכִ

ְקרֹוָבה?  ֶנֶפׁש  ְלָך  ְהֶיה  ּתִ לֹא 

ֲעָצִתי ַמע  ׁשְ ּתִ ִאם  לֹוְדַפְפִניר,  ִלי,  ב  ַהְקׁשֵ  .122
ה ּוְסֻגּלָ ִיְתרֹון  ַדע  ּתֵ

ְותֹוֶעֶלת. ה  ְזּכֶ ּתִ ּוְבֶרַוח 
יַח ּדּו־ׂשִ ַעל  ָך  ְזַמּנְ ֶאת  ִחית  ׁשְ ּתַ ַאל  ְלעֹוָלם 

יל.  ּכִ ַמׂשְ ֵני  ּפְ ֲעִמיד  ַהּמַ ׁשֹוֶטה  ִעם 

ֵאמּון  ַעל  ְתמּוָרה  ּבִ ה  ְזּכֶ ּתִ לֹא  ְלעֹוָלם   .123
ַעל. ִלּיַ ַהּבְ ֶבן  ּבְ ַתּתָ  ּנָ ׁשֶ

ְירֹוֵמם, בֹוְדָך  ּכְ ֶאת  יִטיב  ַהּמֵ ָהִאיׁש  ַאְך 
ל. ּוְמֻקּבָ ְהֶיה  ּתִ ַנֲעָרץ 

ַלְחלֹק  ַהּכַֹח  ִהיא  ֲהָדִדית  ַאֲהָבה   .124
ָמסּור. ֵרַע  ִעם  ִהְרהּוֶריָך 

ָזב.  ּכָ יַח  ׂשִ הּוא  ה  ּנָ ִמּמֶ ַהֶהֶפְך 

ֲעָצִתי ַמע  ׁשְ ּתִ ִאם  לֹוְדַפְפִניר,  ִלי,  ב  ַהְקׁשֵ  .125
ה ּוְסֻגּלָ ִיְתרֹון  ַדע  ּתֵ

ְותֹוֶעֶלת. ה  ְזּכֶ ּתִ ּוְבֶרַוח 
ָנָבל, ִעם  ים  ִמּלִ לֹוׁש  ׁשָ ַאף  ְחִליף  ּתַ ַאל 

ֵהר, ִהּזָ ָדן,  ִמּנָ לֹף  ִיׁשְ ֶחֶרב  ְוִאם 
ִעּמֹו. ֶקִרי  ּבְ ֵלְך  ּתֵ ַאל  ּומּוָטב 
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ֲעָצִתי ַמע  ׁשְ ּתִ ִאם  לֹוְדַפְפִניר,  ִלי,  ב  ַהְקׁשֵ  .126
ה ּוְסֻגּלָ ִיְתרֹון  ַדע  ּתֵ

ְותֹוֶעֶלת. ה  ְזּכֶ ּתִ ּוְבֶרַוח 
ָלר, ַסְנּדְ אֹו  ה  ַאּתָ ֲחִניתֹות  ִחיז  ַמׁשְ ִאם 

ֲעבּוְרָך.  ַרק  ֹזאת  ה  ֲעׂשֵ
ֲחִנית חֹד  ֵקֶהה  אֹו  לֹוֶחֶצת  ַנַעל  ִאם  י  ּכִ

ָרעֹות.  ָעֶליָך  ַיֲעִלילּו 

ֲעָצִתי ַמע  ׁשְ ּתִ ִאם  לֹוְדַפְפִניר,  ִלי,  ב  ַהְקׁשֵ  .127
ה ּוְסֻגּלָ ִיְתרֹון  ַדע  ּתֵ

ְותֹוֶעֶלת. ה  ְזּכֶ ּתִ ּוְבֶרַוח 
מֹו ׁשְ ּבִ ָלֹרַע  ְקָרא  ּתָ  ַגׁשְ ּפָ ֹרַע  ּבְ ִאם 

ְלאֹוֵיב. ְמַחל  ּתִ ְוַאל 

ֲעָצִתי ַמע  ׁשְ ּתִ ִאם  לֹוְדַפְפִניר,  ִלי,  ב  ַהְקׁשֵ  .128
ה ּוְסֻגּלָ ִיְתרֹון  ַדע  ּתֵ

ְותֹוֶעֶלת. ה  ְזּכֶ ּתִ ּוְבֶרַוח 
ֹרַע, ּבָ ַנַחת  ַדע  ּתֵ לֹא  ְלעֹוָלם 

ְיׁשֹוֵבב. ָך  ַנְפׁשְ ַהּטֹוב  ַאְך 

ֲעָצִתי ַמע  ׁשְ ּתִ ִאם  לֹוְדַפְפִניר,  ִלי,  ב  ַהְקׁשֵ  .129
ה ּוְסֻגּלָ ִיְתרֹון  ַדע  ּתֵ

ְותֹוֶעֶלת. ה  ְזּכֶ ּתִ ּוְבֶרַוח 
– ָלָרִקיַע  ְטָך  ַמּבָ ִרים  ּתָ ַאל  ְקָרב  ֵדה  ׂשְ ּבִ

 – ַהּלֹוֵחם  הֹוֵפְך  ֶטֶרף  ת  ְלַחּיַ
ַע. ּלֵ ְתּבַ ּתִ ָך  ְעּתְ ּדַ ְלַבל 

ֲעָצִתי ַמע  ׁשְ ּתִ ִאם  לֹוְדַפְפִניר,  ִלי,  ב  ַהְקׁשֵ  .130
ה ּוְסֻגּלָ ִיְתרֹון  ַדע  ּתֵ

ְותֹוֶעֶלת. ה  ְזּכֶ ּתִ ּוְבֶרַוח 
ְמָנת ַעל  ֶחְפְצָך  ֵחן  ַעְלַמת  ִלְכּבֹׁש  ִאם 

ַחּמּוֶקיָה, ֵמַחְסֵדי  ֵלָהנֹות 
ְדָבֶריָך,  ּבִ ֲעֹמד  ַאְך  בּועֹות  ׁשְ ּבִ ְחֹסְך  ּתַ ַאל 

ָהֹעֶנג. ִמן  ַלְחּדֹל  ַטַעם  ֵאין  ֵהן 
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ֲעָצִתי ַמע  ׁשְ ּתִ ִאם  לֹוְדַפְפִניר,  ִלי,  ב  ַהְקׁשֵ  .131
ה ּוְסֻגּלָ ִיְתרֹון  ַדע  ּתֵ

ְותֹוֶעֶלת. ה  ְזּכֶ ּתִ ּוְבֶרַוח 
ֶלֶכת,  ְרִחיק  ּתַ ַאל  ֹזאת  ִעם  ַאְך  ֵהר,  ִהּזָ

ֵרֶעָך,  ת  ּוֵמֵאׁשֶ יָרה  ַהּבִ ִמן  ֵהר  ִהּזָ
ָבל. ַהּנָ ִקְסֵמי  ּבְ ִלּפֹל  לֹא  ֵלב  ים  ְוׂשִ

ֲעָצִתי ַמע  ׁשְ ּתִ ִאם  לֹוְדַפְפִניר,  ִלי,  ב  ַהְקׁשֵ  .132
ה ּוְסֻגּלָ ִיְתרֹון  ַדע  ּתֵ

ְותֹוֶעֶלת. ה  ְזּכֶ ּתִ ּוְבֶרַוח 
ְלַלַעג, אֹוְרֶחיָך  ֶאת  ים  ׂשִ ּתָ ַאל  ְלעֹוָלם 

ֶרְך.  ּדֶ ּבַ ּנֹוֵסַע  ּבַ ל  ַהּתֵ ּתְ ְוַאל 

יֹוֵדַע לֹא  ֹרב  י  ּפִ ַעל  ֵביתֹו  ּבְ ב  ַהּיֹוׁשֵ  .133
ְלִפְתחֹו.  ים  ּכִ ׁשְ ַהּמַ ָהִאיׁש  ִמי 

ָהְרָבב, ֵצא  ִיּמָ ֵלמּות  ְ ַהּשׁ ְכִליל  ּבִ ם  ּגַ
ע. ָהָרׁשָ ֵלב  ּבְ ם  ּגַ ֵצא  ִיּמָ ּוְמֹתם 

ֲעָצִתי ַמע  ׁשְ ּתִ ִאם  לֹוְדַפְפִניר,  ִלי,  ב  ַהְקׁשֵ  .134
ה ּוְסֻגּלָ ִיְתרֹון  ַדע  ּתֵ

ְותֹוֶעֶלת. ה  ְזּכֶ ּתִ ּוְבֶרַוח 
יָבה ׂשֵ ִאיׁש  ר  ְלַזּמָ ְלַעג  ּתִ ַאל  ְלעֹוָלם 

ַטַעם. ְבֵרי  ּדִ ֵקִנים  ַהּזְ ִפי  ּבְ י  ּכִ

ֲעָצִתי ַמע  ׁשְ ּתִ ִאם  לֹוְדַפְפִניר,  ִלי,  ב  ַהְקׁשֵ  .135
ה ּוְסֻגּלָ ִיְתרֹון  ַדע  ּתֵ

ְותֹוֶעֶלת. ה  ְזּכֶ ּתִ ּוְבֶרַוח 
ְוַאל ְלאֹוְרֶחיָך  ְלׁשֹוְנָך  ְחֹרץ  ּתַ ַאל 

ֶלת, ַהּדֶ ֶאת  ָלֶהם  ְרֶאה  ּתַ
ָלֶאְביֹון.  ָך  ִלּבְ ֶאת  ּוְפַתח 
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ָיבֹואּו ּבֹו  יְתָך  ּבֵ אֹוְרֵחי  ַער  ַ ַהּשׁ  .136
מּוָצק. ִריַח  ּבְ לֹו  ַהְתֵקן 

ָך ֹראׁשְ ַעל  לֹא,  ִאם  י  ּכִ ַעת,  ַטּבַ ּבֹו  ן  ּתֵ
ְוָאסֹון. ְרָענּות  ּפֻ יֹוִריד 

ֲעָצִתי ַמע  ׁשְ ּתִ ִאם  לֹוְדַפְפִניר,  ִלי,  ב  ַהְקׁשֵ  .137
ה ּוְסֻגּלָ ִיְתרֹון  ַדע  ּתֵ

ְותֹוֶעֶלת. ה  ְזּכֶ ּתִ ּוְבֶרַוח 
ָהָאֶרץ, ִמן  אֹוְנָך  ְמׁשְֹך  ָמד  ּתְ לֹוֵגם  עֹוְדָך  ּבְ

א, ַמְרּפֵ ָלֳחִלי  ֵאׁש  ְכרּות,  ְלׁשִ ָמזֹור  ִהיא 
ּוף,  ּשׁ ַלּכִ ְוָדָגן  ַאּלֹון  ַדל  ּבְ ְלׁשּול  ְלׁשִ

יפֹון,  ׁשִ ֶבר  ּוְלׁשֶ ֵרַח  ַהּיָ רּוף  ַלּטֵ
ָהרּוִנים; ַרע  ְוַלּקֶ ַצע  ַלּפֶ ב  ָהֵעׂשֶ טֹוב 

ַמִים. יֹוֵנק  ֶדה  ַהּשָׂ

דֹול, ַהּגָ אּוָלם  ּבָ הֹור  ְבֵרי  ּדִ ֶנֶאְמרּו   .138
ֱאנֹוׁש, ֵני  ּבְ ְלָאְזֵני  ִבים  ִנְלּבָ
ִפיִלים. ַהּנְ ָאְזֵני  ּבְ ֲארּוִרים 

ֲאָמָריו ּוְלׁשֹוְמֵעי  ְלהֹור  ַבח  ֶ ַהּשׁ
ה, ּוְסֻגּלָ ִיְתרֹון  ֵיְדעּו  י  ּכִ

ל. ַהַהּלֵ  – ָאְזָניו  ֶאת  ַקף  ּזָ ׁשֶ ּוְלִמי 

ֵלילֹות  ָעה  ׁשְ ּתִ רּוַח  ה  ֻמּכֵ ִאיָלן  ַעל   .139
לּוי, ּתָ ָהִייִתי  י  ּכִ י  ָיַדְעּתִ

ן, ָקְרּבָ ְלאֹוִדין  ֲחִנית,  צּוַע  ּפְ
ְלַעְצִמי. ן  ָקְרּבָ לֹוַמר,  ּכְ

ִלים ִנְפּתָ ֵמֵהיָכן  יֹוֵדַע  ֵאיֶנּנּו  ִאיׁש 
ֶהָעלּום. ָהֵעץ  ל  ׁשֶ יו  ָרׁשָ ׁשָ

�
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הערות
ּכֹור: הכוונה לאנפה. ִ ְכָחה ַעל ָהִאיׁש ַהּשׁ ָטס עֹוף ׁשִ  .13

ֵבית ּגּוְנלֹוד: Gunnloth, בתו של הנפיל סּוטּונג, עליה גבר אודין בתחרות שירה (וראו בתים 110-104). ּבְ  
ְפָיאָלר: Fjalar, ככל הנראה משמותיו של סוטונג.  .14

74-73.  שני הבתים משובשים וחסרים הקשר. 
כוונת מוסר ההשכל איננה ברורה.   .75

ֵקן: ברשותו של סוטונג, הוא "הנפיל הזקן", היה משקה תמד מכושף שהלוגם  ִפיל ַהּזָ ה ִעם ַהּנָ ִגיׁשָ י ִמּפְ ָחַזְרּתִ  .104
ניחן מיד במתת השירה. אודין, המבקש לעצמו את כתר המשוררים, הפך צורתו לנחש, חדר דרך  ממנו 
הסלע אל משכנו של סוטונג, שכב עם גונלוד, בתו של הנפיל, ושתה מן התמד. עתה, בלבוש נשר, עופף 

חזרה כשהוא מותיר את גונלוד האומללה לבדה. 
ָלִעים: Rati, המקדח שבאמצעותו קדח אודין את דרכו בסלע.  ּסְ לַֹע ָראִטי ָחַפר ִלי ַמֲעָבר ּבַ  .105

ֵבית הֹור ַעל ּבֹוְלֶוְרק: הור – Hor הוא אודין. בולוורק – Bolverk, מילולית: "המרושע", כינויו של  ֲאלּו ּבְ ׁשָ  .109
סוטונג. 

ְבֵאר אּוְרד ָהִייִתי: אורד – Urth, אחת הנורנות שעל שמה נקראת הבאר.  ּבִ  .111
Loddfafnir, דמות בלתי מזוהה. יש הסבורים, כי לאור תוכן העצות, הכוונה לכלל  לֹוְדַפְפִניר:  ִלי,  ב  ַהְקׁשֵ  .112

בני אנוש. 

�  � �
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Vafþrúðnismál – ְבֵרי ַוְפְתרּוְדִניר ּדִ

הערת מבוא

פרס  את  לאודין  להעניק  שמטרתן  ותשובות  שאלות  של  סדרה  בעיקרה  היא  הבלדה 
בברואים. החכם 

בדבר  רעייתו  ופריג  אודין  משוחחים  שבמהלכה  קצרה,  נרטיבית  פתיחה  לאחר 
את  לבחון  מקרה  בכל  השש  אודין,  מחליט  הנפיל,  ַוְפְתרּוְדִניר  של  הנודעת  חוכמתו 
מכוחו  החוששת  פריג,  הדעת.  בר  הענק  אחר  לבקש  בהם,  ולהתחרות  מתחריו  חוכמת 
לדרכו.  וממהר  לה  שומע  אינו  הבעל  אולם  בתוקף,  מתנגדת  הנפיל,  של  ואלימותו 

.1895  ,(Frølich) פרוליך  לורנץ  ופתרודניר.  את  לפגוש  יצא  לבל  באודין  מתרה  פריג 
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השניים  כי  מיד  דורש  הענק   .(Gagnrath) ְגְנָרד  ּגַ בשם  עצמו  את  ומציג  בו  פוגש  הוא 
 15  ,13  ,11 (בתים,  לאודין  קושיות  בארבע  ופותח  ותשובות,  בשאלות  בזה  זה  יתחרו 
זקן האלים להציג את  וחלק. עתה מגיע תורו של  אודין משיב על השאלות חד  ו-17). 
ַוְפְתרּוְדִניר  ובעבר.  בהווה  החיים  קורות  עניינן  אודין  12 השאלות של  לנפיל.  קושיותיו 
יקרה  מה  והיא:  טעונה,  בסוגיה  נוספות  שאלות  חמש  מוסיף  ואודין  כנדרש,  משיב 
לאחר קץ הֵאלים. השאלה האחרונה מתוך החמש נוגעת לזהותו של רוצח אודין עצמו. 
והיא:  להשיב,  ניתן  לא  שעליה  המכרעת  השאלה  את  מוסיף  ואודין  משיב,  ַוְפְתרּוְדִניר 

המוקד?" על  עלה  בטרם  הבן  של  באוזנו  אודין  לחש  "מה 
הנפיל  לפניו.  העומד  הוא  עצמו  אודין  ולפיה  האמת  על  ַוְפְתרּוְדִניר  עומד  עתה  רק 
ואין כמוה.  זקן האלים עולה על שלו  ושחוכמתו של  מודה שהובס במלחמת השאלות, 

הבלדה.  ועמה  התחרות,  לסיומה  באה  וכאן 
בפרטי  חשוב  מידע  לקורא  ומגיש  בעיקרו,  אנציקלופדי  הוא  הבלדה  של  אופיה 
נראה  שלו.  הפרוזאית  באדה  נרחב  שימוש  זה  במידע  עשה  סנֹורי  הנורדית.  הסאגה 
למצוא  ניתן  הברורים  עקבותיה  את  שכן  בזמנה,  למדי  פופולרית  הייתה  שהבלדה 
נכללת במבחר  (שאיננה  ְגרימניר  הפיוטית, בעיקר בשירת  יצירות אחרות באדה  בתוכני 

בהמשך). (וראו  ַאְלִויס  ְבֵרי  ּדִ  – ובַאלוויסמֹול  זה) 
וולוספו.  עם  יחד  העשירית,  למאה  היצירה  את  מָתארכים  החוקרים  רוב 

הצורך  עלה  שלא  מכאן  מחוקים,  מקומות  בה  אין  וכמעט  היטב  נשתמרה  היצירה 
העלום.  המחבר  של  לכישרונו  עדות  מגובשת,  בלדה  לפנינו  ואכן  ובפרשנות.  בשחזור 

�
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ְבֵרי ַוְפְתרּוְדִניר ּדִ

ר: ּבֵ אֹוִדין ִדּ   .1

ְרצֹוִני ּבִ ֵיׁש  י  ּכִ ְפִריג,  ִלי,  ָנא  "ִאְמִרי 
ִפיל, ַהּנָ ַוְפְתרּוְדִניר  ֶאת  ִלְפּגֹׁש 

עֹוֶלה ֵנינּו  ְ ִמּשׁ ִמי  ְוִלְבֹחן  ִלְפּגֹׁש 
ּוְבַדַעת." ָחְכָמה  ּבְ ֵרֵעהּו  ַעל 

ָרה: ּבְ ְפִריג ּדִ   .2

רֹום ַהּמָ ּבֹוֵרי  ּגִ ֲאִבי  לּו  ָהָיה  "טֹוב 
ָהֵאִלים. ן  ּכַ ִמׁשְ ּבְ נֹוַתר 

ִפיִלים ּנְ ּבַ עֹוד  ֵאין  י  ּכִ נֹוֶתֶנת  ַעת  ַהּדַ ַאְך 
ְלַוְפְתרּוְדִניר." ֹכחֹו  ּבְ ֶוה  ָ ַהּשׁ

ר: ּבֵ אֹוִדין ִדּ   .3

יִתי, ִהְתַנּסֵ ַרּבֹות  ִלְנסַֹע,  יִתי  "ִהְרּבֵ
ְסֹפר. ְלֵאין  ֵאִלים  י  ָיַדְעּתִ

יַצד ּכֵ ָלַדַעת  הּוא  ְרצֹוִני  ה  ַעּתָ
ֵביתֹו." ּבְ ַוְפְתרּוְדִניר  ַחי 

ָרה: ּבְ ְפִריג ּדִ   .4

לֹום, ׁשָ ּבְ ַוֲחֹזר  לֹום  ְלׁשָ ֵאפֹוא  "ַסע 
ֲעִלי. ּבַ ְצֵלָחה,  ְוֶדֶרְך 

ָיסֹות, ַהּגְ ֲאִבי  ְוַתְצִליַח,  ן  ִיּתֵ ִמי 
ים." ִמּלִ ּבְ ִפיל  ַהּנָ ֶאת  ְלָהִביס 

ַעת  ַהּדַ ַרב  ִפיל  ַהּנָ ָחְכַמת  ֶאת  ֲאַזי    .5
ְוַלְחֹקר, ִלְדֹרׁש  ָיָצא  הּוא 

ְמֵהָרה ּבִ ָמָצא  הּוא  ִאים  ֲאִבי  ן  ּכַ ִמׁשְ ֶאת 
ִית. ַהּבַ ֶאל  ִהּיֹות  ׁשְ ִלי  ּבְ ּוָבא 

של  לתרגומו  איור  אודין.  אשת  פריג, 
.1913 בראטה,  אריק 
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ר: ּבֵ אֹוִדין ּדִ   .6

ֵאֶליָך, י  ְעּתִ ִהּגַ ַוְפְתרּוְדִניר,  ְלָך,  לֹום  "ׁשָ
י. ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ ֶניָך  ּפָ ֶאת  ִלְראֹות 

ה ַאּתָ ֶכל  ׂשֵ ַרב  ִאם  ֶאְרֶצה  ָלַדַעת  י  ּכִ
מֹוהּו." ּכָ ֵאין  ָחָכם  א  ּמָ ׁשֶ אֹו 

ר: ּבֵ ַוְפְתרּוְדִניר ּדִ   .7

ֵרץ ִמְתּפָ ְלֵביִתי  א,  ּבָ ֶזה  הּוא  "ּוִמי 
ֶעְלּבֹונֹות? י  ּבִ ּוֵמִטיַח 

ִאם א  ֶאּלָ אן  ִמּכָ ַחי  ֵצא  ּתֵ לֹא  ְלעֹוָלם 
ה."  ַאּתָ י  ּנִ ִמּמֶ ָחָכם 

ר: ּבֵ אֹוִדין ּדִ   .8

ָצֵמא י  ְעּתִ ְוִהּגַ ִלי,  קֹוְרִאים  ְגְנָרד  "ּגַ
יְתָך. ּבֵ ֶאל  ָלאֹות  ּתְ ַרב  ע  ּסָ ִמּמַ

ָהָאֹרְך, ִעי  ּסָ ִמּמַ ַני  ּפָ ֶאת  ל  ַקּבֵ ָנא 
ָנִפיל." ֶניָך,  ּפָ ִלי  ְוָהֵאר 

ר: ּבֵ ַוְפְתרּוְדִניר ּדִ   .9

ר? ַדּבֵ ּתְ ן  ְפּתָ ַהּמִ ף  ִמּסַ "ַמּדּוַע 
ַח,  ִהְתַרּוֵ אּוָלם,  ּבָ ב  ְוׁשֵ ּבֹוא 

ֵמֵרֵעהּו, ָחָכם  ֵנינּו  ְ ִמּשׁ ִמי  ְוִנְרֶאה 
ִית." ַהּבַ ַעל  ּבַ אֹו  ָהאֹוֵרַח 

ר: ּבֵ אֹוִדין ּדִ   .10

יר, ָעׁשִ ל  ׁשֶ יתֹו  ּבֵ ֶאל  ָיבֹוא  ִאם  "ָהֶאְביֹון 
ִיּדֹם. אֹו  ר  ְיַדּבֵ ָחְכָמה  ּבְ

ָלאֹוֵרַח יֹוִעיל  לֹא  ם  ִחּנָ ַלַהג  י  ּכִ
ר." ַהּזָ ל  ׁשֶ ֵביתֹו  ּבְ ָבר  ּדָ
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ר: ּבֵ ַוְפְתרּוְדִניר ּדִ   .11

ן ִמְפּתָ ַעל  ב  ּצָ ַהּנִ ה,  ַאּתָ ִלי  "ֱאֹמר 
ְלהֹוִכיַח, יָנתֹו  ּבִ ְוָחֵפץ 

ּבֶֹקר ָכל  ּבְ ִביא  ַהּמֵ ַהּסּוס  ל  ׁשֶ מֹו  ׁשְ ַמהּו 
ָלָאָדם?" ָחָדׁש  יֹום  ׂשֹוַרת  ּבְ

ר: ּבֵ אֹוִדין ּדִ   .12

ַהּסּוס ל  ׁשֶ מֹו  ׁשְ הּוא  "ְסִקיְנַפְקִסי 
ֶהָחָדׁש. ַהּיֹום  ַעל  ְצִהיר  ַהּמַ

ּבֹור, ַהּגִ ֵעיֵני  ּבְ ּסּוִסים  ּבַ ַהּטֹוב  הּוא 
ְך." ָהַרּמָ ַרֲעַמת  ּבֹוֶהֶקת 

ר: ּבֵ ַוְפְתרּוְדִניר ּדִ   .13

ף ַהּסַ ַעל  ב  ּצָ ַהּנִ ְגְנָרד,  ּגַ ִלי,  ָנא  "ֱאֹמר 
ְלהֹוִכיַח, יָנתֹו  ּבִ ְוָחֵפץ 

ְיָלה ַהּלַ ֶאת  ַהּגֹוֵרר  ַהּסּוס  ל  ׁשֶ מֹו  ׁשְ ַמהּו 
ָהֵאִלים?"  ְמרֹוֵמי  ּבִ ּופֹוְרׂשֹו 

ר: ּבֵ אֹוִדין ּדִ   .14

ַהּגֹוֵרר ְך  ָלַרּמָ קֹוְרִאים  "ִריְמַפְקִסי 
ָהֵאִלים. רּום  ּבְ ְיָלה  ַהּלַ ֶאת 

ּבֶֹקר ָכל  ּבְ ֵמָחָדׁש  יו  ִמּפִ ֶקֶצף  עֹוֶלה 
ֵעֶמק." ּבָ ׁשֶ ַטל  ֶאְגֵלי  אן  ּוִמּכָ

ר: ּבֵ ַוְפְתרּוְדִניר ּדִ   .15

ף ַהּסַ ַעל  ב  ּצָ ַהּנִ ְגְנָרד,  ּגַ ִלי,  ָנא  "ֱאֹמר 
ְלהֹוִכיַח, יָנתֹו  ּבִ ְוָחֵפץ 

ְפִריד ַהּמַ בּול  ּגְ הּוא  ׁשֶ ָהר  ַהּנָ ם  ׁשֵ ַמהּו 
ּוְנִפיִלים?" רֹום  ַהּמָ ֵאֵלי  ין  ּבֵ
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ר: ּבֵ אֹוִדין ּדִ   .16

ְפִריד ַהּמַ בּול  ּגְ הּוא  ׁשֶ ָהר  ַהּנָ ם  ׁשֵ "ִאיִפיְנג 
ּוְנִפיִלים. רֹום  ַהּמָ ֵאֵלי  ין  ּבֵ

ְוקֹוֵלַח זֹוֵרם  הּוא  א,  ִיְקּפָ לֹא  ְלעֹוָלם 
ֶקַרח." אֹותֹו  עֹוֶטה  לֹא  ן  ּכֵ ְוַעל 

ר: ּבֵ ַוְפְתרּוְדִניר ּדִ   .17

ף ַהּסַ ַעל  ב  ּצָ ַהּנִ ְגְנָרד,  ּגַ ִלי,  ָנא  "ֱאֹמר 
ְלהֹוִכיַח, יָנתֹו  ּבִ ְוָחֵפץ 

ֶזה ַעל  ֶזה  ָיְצאּו  ּבֹו  ָרב  ַהּקְ ֵדה  ׂשְ ם  ׁשֵ ַמהּו 
רֹום?" ִמּמָ ְוָהֵאִלים  סּוְרט 

ר: ּבֵ אֹוִדין ּדִ   .18

ֶזה ַעל  ֶזה  ָיְצאּו  ּבֹו  ָרב  ַהּקְ ֵדה  ׂשְ הּוא  "ִויְגִריד 
רֹום. ִמּמָ ְוָהֵאִלים  סּוְרט 

ְונֹוָעד ָרְחּבֹו  הּוא  ְרָסאֹות  ּפַ ֵמָאה 
אֹוֵיב." ּבְ ֵאִלים  ְלִמְלֶחֶמת 

ר:  ּבֵ ַוְפְתרּוְדִניר ּדִ   .19

ְוָהֵסב ּבֹוא  ה,  ַאּתָ ָחָכם  "אֹוֵרַח 
יַח, ְלדּו־ׂשִ י  ְלִצּדִ ַסְפָסל  ַעל 

ה ְוַאּתָ ָאֹנִכי  ן  ִנּתֵ נּו  רֹאׁשֵ ֶאת 
ַהָחְכָמה." יֵאי  ׂשִ ַעל  ָרב  ּקְ ּבַ

ר: ּבֵ אֹוִדין ּדִ   .20

ה, ַאּתָ ֶכל  ׂשֵ טֹוב  ִאם  ית,  ֵראׁשִ ּבְ ִלי  ֱאֹמר  "ָנא 
ַוְפְתרּוְדִניר. ְך,  ּכָ ַעל  יב  ְלָהׁשִ ְוֵתַדע 

ָהָאֶרץ ֶקֶדם  יֵמי  ּבִ ִנְבְרָאה  יַצד  ּכֵ
ָנִפיל?"  ָהָרִקיַע,  ְוֵכיַצד 
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ר:  ּבֵ ַוְפְתרּוְדִניר ּדִ   .21

ִנְבָרא, ַהֶחֶלד  ִאיִמיר  ל  ׁשֶ רֹו  ׂשָ "ִמּבְ
ָהֲעָנק, ֵמַעְצמֹות  ֶהָהִרים 

ִאיִמיר, ל  ׁשֶ פֹור  ַהּכְ ַצח  ִמּמֵ ָהָרִקיַע 
ה."  ִנְתַהּוָ מֹו  ִמּדָ ם  ְוַהּיָ

ר: ּבֵ אֹוִדין ּדִ   .22

ה ַאּתָ ֶכל  ׂשֵ טֹוב  ִאם  ֵאֶליָך,  ִלי  ֵאָלה  ׁשְ "עֹוד 
ַוְפְתרּוְדִניר. ְך,  ּכָ ַעל  יב  ְלָהׁשִ ְוֵתַדע 

ֶמׁש ֶ ְוַהּשׁ ָבָנה  ַהּלְ ִנְבְראּו  יַצד  ּכֵ
ַמְעָלה?" ִמּלְ אֹוָרם  ֶאת  ַהּזֹוִרים 

ר: ּבֵ ַוְפְתרּוְדִניר ּדִ   .23

ֲחָלָציו ּמֵ ׁשֶ ֶזה  ָהָיה  "מּוְנִדיְלֶפִרי 
ֵהִגיחּו. ֶמׁש  ֶ ְוַהּשׁ ָבָנה  ַהּלְ

מֹוִרים ִיּסֹּבּו,  ָרִקיַע  ּבָ ּוֵמָאז 
ָהָאָדם."  ִלְבֵני  ָעה  ָ ַהּשׁ ֶאת 

ר: ּבֵ אֹוִדין ּדִ   .24

ִלי ֲעֵנה  ָנא  ית,  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ֵאָלה  ְ ַהּשׁ ה  "ְוַעּתָ
ִפיל. ַהּנָ ה,  ַאּתָ ֶכל  ׂשֵ טֹוב  ִאם 

ָאָדם ַעל  ַהחֹוֵלׁש  ַהּיֹום  א  ּבָ ֵמֵהיָכן 
ֵרַח?" ַהּיָ ה  ֻמּכֵ ְיָלה  ַהּלַ אֹו 

ר: ּבֵ ַוְפְתרּוְדִניר ּדִ   .25

ִליְנג, ּדֶ ם  ֵ ּשׁ ּבַ ִנְקָרא  ַהּיֹום  אֹור  "ֲאִבי 
ְיָלה. ַהּלַ ֶאת  ָיְלָדה  ְונֹור 

ֶהֱעִניקּו ָהֵאִלים  ֹחֶדׁש  יֹום  ּבְ ַהר  ַהּסַ ֶאת 
נֹוָתיו." ׁשְ ֶאת  ִיְמֶנה  י  ּכִ ָלָאָדם 
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ר: ּבֵ אֹוִדין ּדִ   .26

ָעֶליָה,  ִלי  ֲעֵנה  ָהְרִביִעית,  ֵאָלה  ְ "ַהּשׁ
ִפיל. ַהּנָ ה,  ַאּתָ ֶכל  ׂשֵ טֹוב  ִאם 

ַהַחם ִיץ  ַהּקַ אֹו  ַהֹחֶרף  א  ּבָ ֵמֵהיָכן 
ה?" ִחּלָ ּתְ ּבַ ָהֵאִלים  ֵני  ּבְ ֶאל 

ר: ּבֵ ַוְפְתרּוְדִניר ּדִ   .27

ּוְכפֹור חֶֹרף  ְיֵמי  ֲאִבי  הּוא  "ִויְנְדְסָבל 
ִיץ, ַהּקַ ֶאת  ָיְלָדה  ְסוֹוסּוד 

--------------------
--------------------

ר: ּבֵ אֹוִדין ּדִ   .28

ָעֶליָה,  ִלי  ֲעֵנה  ית,  ֲחִמיׁשִ ֵאָלה  "ׁשְ
ִפיל. ַהּנָ ה,  ַאּתָ ֶכל  ׂשֵ טֹוב  ִאם 

ְבָרא ּנִ ׁשֶ ָהִראׁשֹון  ִפיל  ַהּנָ ם  ׁשֵ ַמהּו 
ִאיִמיר?" ל  ׁשֶ ְבטֹו  ִ ִמּשׁ דּום  ַהּקָ

ר: ּבֵ ַוְפְתרּוְדִניר ּדִ   .29

ֳחָרִפים ְודֹורֹות  ֵבל  ּתֵ ֶטֶרם  "ּבְ
ֵהִגיַח, ֵמֶרֶחם  ְרֶגְלִמיר  ּבֶ

ִפיל, ַהּנָ ֲאִבי  ל  ׁשֶ מֹו  ׁשְ ָהָיה  רּוְדֶגְלִמיר  ּתְ
אּוְרֶגְלִמיר." ְוָאִביו־ְזֵקנֹו 

ר: ּבֵ אֹוִדין ּדִ   .30

ָעֶליָה,  ִלי  ֲעֵנה  ית,  ִ ּשׁ ִ ַהּשׁ ֵאָלה  ְ "ַהּשׁ
ִפיל. ַהּנָ ה,  ַאּתָ ֶכל  ׂשֵ טֹוב  ִאם 

ִפיִלים, ַהּנְ ת  ּכַ ֶאל  א  ּבָ אּוְרֶגְלִמיר  ֵמֵהיָכן 
ּכֹל־יֹוֵדַע?" ֲעָנק  זֹאת,  ֲהֵתַדע 
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ר: ּבֵ ַוְפְתרּוְדִניר ּדִ   .31

ִטְפֵטף ָהֶאֶרס  ם  ׁשָ ֶאִליָבָגר,  צּולֹות  "ִמּמְ
ִפיל.  ַהּנָ ִנְבָרא  ּנּו  ּוִמּמֶ

ה ַעּתָ ַעד  ּוֵמָאז  ַזע,  ַהּגֶ ָקם  ְרעֹו  ִמּזַ
ְוַגס."  ִטְבֵענּו  הּוא  ַאְכָזר 

ר: ּבֵ אֹוִדין ּדִ   .32

ָעֶליָה,  ִלי  ֲעֵנה  ִביִעית,  ְ ַהּשׁ ֵאָלה  ְ "ַהּשׁ
ִפיל. ַהּנָ ה,  ַאּתָ ֶכל  ׂשֵ טֹוב  ִאם 

ִפיִלים ַהּנְ ּדֹור  ֶאת  הּוא  הֹוִליד  ֶזה  יַצד  ּכֵ
ִפיל?"  ַהּנָ ָיַדע  לֹא  ְנִפיָלה  ִאם 

ר:  ּבֵ ַוְפְתרּוְדִניר ּדִ   .33

ִחי ֶ ַהּשׁ ית  ּבֵ ִלְכפֹור  ַחת  ִמּתַ י  ּכִ "אֹוְמִרים 
ּוִבּתֹו. נֹו  ּבְ ֶאת  הּוא  ל  ּדֵ ּגִ

ֶזה ֶאת  ֶזה  ַהחֹוְמִדים  יו  ַקְרֻסּלָ ֵני  ּוִבׁשְ
ְלּגֹולֹות."  ּגֻ ׁש  ׁשֵ ְולֹו  הֹוִליד  ן  ּבֵ

ר:  ּבֵ אֹוִדין ּדִ   .34

ָעֶליָה,  ִלי  ֲעֵנה  ִמיִנית,  ְ ַהּשׁ ֵאָלה  ְ "ַהּשׁ
ִפיל. ַהּנָ ה,  ַאּתָ ֶכל  ׂשֵ טֹוב  ִאם 

ֶקֶדם,  ִמיֵמי  ְזּכֹר  ּתִ ׁשֶ ִראׁשֹון  ֵזֶכר  ַמהּו 
ַהּכֹל?"  ַהּיֹוֵדַע  ִפיל  ַהּנָ

ר: ּבֵ ַוְפְתרּוְדִניר ּדִ   .35

ֳחָרִפים, ְודֹורֹות  ֵבל  ּתֵ ֶטֶרם  "ּבְ
ֵהִגיַח ֵמֶרֶחם  ְרֶגְלִמיר  ּבֶ

אֹותֹו ֵאיְך  ֶאְזּכֹר  עֹוד  ִראׁשֹון, 
ָנה."  נֹוׁשָ ִסיָרה  ּבְ ָנְתנּו 
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ר: ּבֵ אֹוִדין ּדִ   .36

ָעֶליָה,  ִלי  ֲעֵנה  יִעית,  ׁשִ ַהּתְ ֵאָלה  ְ "ַהּשׁ
ִפיל. ַהּנָ ה,  ַאּתָ ֶכל  ׂשֵ טֹוב  ִאם 

ִנְרֶאה, י  ְלּתִ ּבִ ְוהּוא  ם,  ּיָ ּבַ ַער  ַהּסַ
ֵאֵלינּו?" ֵהִגיַח  ֶזה  ֵמֵהיָכן 

ר: ּבֵ ַוְפְתרּוְדִניר ּדִ   .37

ָהָרִקיַע ַקְצֵוי  ּבְ ַהְרֵחק,  ר,  ֶנׁשֶ ְדמּות  "ּבִ
אֹוְמִרים. ְך  ּכָ ׁשֹוֵכן,  ֵרְסֶוְלג 

הּוא ּבֹוֵרא  ְך  ּכָ דֹולֹות,  ַהּגְ ְכָנָפיו  ּבִ ְמנֹוֵפף 
ָהרּוַח." ֶאת  ָהָאָדם  ַאְרצֹות  ּבְ

ר: ּבֵ אֹוִדין ּדִ   .38

ָעֶליָה,  ִלי  ֲעֵנה  יִרית,  ֲעׂשִ ֵאָלה  "ּוׁשְ
ִפיל. ַהּנָ ה,  ַאּתָ ֶכל  ׂשֵ טֹוב  ִאם 

ָהֵאִלים ְבֵטי  ׁשִ ֶאל  ְניֹוְרד  ָחַבר  ֵמֵהיָכן 
ים) ׁשִ ִמְקּדָ ְסֹפר  ֵאין  ַעל  (ָהִרּבֹון 

ָהֵאל?" ְלֶגַזע  הּוא  ָזר  י  ּכִ ַאף 

ר: ּבֵ ַוְפְתרּוְדִניר ּדִ  .39

ַעת ּדַ י  ַרּבֵ יֵדי  ּבִ ִנְבָרא  ָוְנַהְים  "ּבְ
ָלֵאִלים. ּכֹון  ַמׁשְ ּוְמָסרּוהּו 

ַיְחֹזר ְיָתה  ַהּבַ ָהעֹוָלם  ֵקץ  בֹוא  ּבְ
ַהָחְכָמה." י  ְמֻרּבֵ ִנים  ַהּוָ ֶאל 

ר: ּבֵ אֹוִדין ּדִ   .40

ָאה ּבָ ִהיא  ה  ִהּנֵ ֵרה  ָהַאַחת־ֶעׂשְ ֵאָלה  ְ "ַהּשׁ
 --------------------

יתֹו ִמּבֵ  ------------ ָהִאיׁש  ִמי 
ְקָרב?" ֵדה  ִלׂשְ יֹום  ָכל  ּבְ יֹוֵצא 



שירת הצפון

228

ר: ּבֵ ַוְפְתרּוְדִניר ּדִ  .41

יתֹו ִמּבֵ ַהּיֹוְצִאים  ְלַהאָלה  ַהּוַ ּבֹוֵרי  "ּגִ
יֹום. ָכל  ּבְ ָרב  ַלּקְ אֹוִדין  ל  ׁשֶ

ָרב ַהּקְ ִמן  ִבים  ְוׁשָ קֹוְטִלים  ֵרֵעהּו  ִאיׁש 
ִבים."  יֹוׁשְ ָלנּוַח  א  ּוְבַצְוּתָ

ר: ּבֵ אֹוִדין ּדִ  .42

ָעֶליָה, ִלי  ֲעֵנה  ֵרה,  ים־ֶעׂשְ ּתֵ ְ "ְוַהּשׁ
ָהֵאִלים סֹודֹות  ֶאת  ֱאֶמת  ּבֶ ֲהֵתַדע 

ר, ַדּבֵ ּתְ ָהֱאֶמת  ִפיִלים,  ַהּנְ ּומֹוָצא 
ּכֹל־יֹוֵדַע?" ָהֲעָנק  ה  ַאּתָ

ר: ּבֵ ַוְפְתרּוְדִניר ּדִ  .43

ִפיִלים ַהּנְ ּומֹוָצא  ָהֵאִלים  סֹודֹות  "ֶאת 
ר. ֲאַדּבֵ ֶוֱאֶמת  ֵאַדע, 

ֵבל, ַהּתֵ ַאְרצֹות  ָכל  ּבְ י  ְרּתִ ּקַ ּבִ י  ּכִ
אֹול, ְ ַהּשׁ ַעד  חֹוזֹות  ַהּמְ ַעת  ִתׁשְ ּבְ
צּולֹות."  ּמְ ּבַ ִתים  ַהּמֵ ן  ּכַ ִמׁשְ הּוא 

ר: ּבֵ אֹוִדין ּדִ  .44

יִתי, ִהְתַנּסֵ ַרּבֹות  ִלְנסַֹע,  יִתי  "ִהְרּבֵ
רֹום. ַהּמָ ֵאֵלי  ֶאת  ְוֵאַדע 

ָיבֹוא ֵקץ  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָהָאָדם  רֹד  ִיׂשְ ֵאיְך 
ְוֹחֶרף?" ֶקַרח  ֵעת  ָאסֹון  ּבְ

ר: ּבֵ ַוְפְתרּוְדִניר ּדִ  .45

ִיְמְצאּו הֹוְדִמיִמיר  מֹו  ּוׁשְ חֶֹרׁש  "ּבְ
ְוִליְפְתַרִסיר. ִליף  ַמֲחֶסה 

ּוֵמֶהם ְמזֹוָנם  ִיְהֶיה  ַהּבֶֹקר  ַטל 
ֵעת." בֹוא  ּבְ ָחָדׁש  ַזע  ּגֶ ָיקּום 
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ר: ּבֵ אֹוִדין ּדִ  .46

יִתי, ִהְתַנּסֵ ַרּבֹות  ִלְנסַֹע,  יִתי  "ִהְרּבֵ
רֹום. ַהּמָ ֵאֵלי  ֶאת  ְוֵאַדע 

ָלָרִקיַע ׁשּוב  ּתָ זֹו  ֵמֵהיָכן  ה,  ַהַחּמָ
ֶפְנִריר?" אֹוָתּה  ָחַטף  ׁשֶ ְלַאַחר 

ר: ּבֵ ַוְפְתרּוְדִניר ּדִ  .47

ֶכל  ׂשֵ טֹוַבת  ָנָאה,  ת  ּבַ ְלַאְלְפרֹודּול  ֵלד  ּוָ ּתִ
ה, ַיְחְטֶפּנָ ֶפְנִריר  ֶטֶרם  ּבְ

ָהֵאם ל  ׁשֶ ּה  ַדְרּכָ ּבְ ְפַסע  ּתִ ׁשֶ זֹו  ִהיא 
רֹום." ַהּמָ ֵאֵלי  מֹות  ְלַאַחר 

ר: ּבֵ אֹוִדין ּדִ   .48

יִתי, ִהְתַנּסֵ ַרּבֹות  ִלְנסַֹע,  יִתי  "ִהְרּבֵ
רֹום. ַהּמָ ֵאֵלי  ֶאת  ְוֵאַדע 

ְוַדַעת, ֶכל  ׂשֵ ַרּבֹות  תּולֹות,  ַהּבְ ֵהן  ִמי 
ים?" ְוַגּלִ ָים  ֵמַעל  סֹות  ַהּטָ

ר: ּבֵ ַוְפְתרּוְדִניר ּדִ   .49

עֹוֵפְפָנה ּתְ תּולֹות  ַהּבְ מֹוְגְתַרִסיר  ְבַעת  ּגִ "ַעל 
ֲחבּורֹות. לֹוׁש  ׁשָ ּבְ ְוִתּפְֹלָנה 

ִפיִלים, ַהּנְ ְבֵטי  ִ ִמּשׁ מֹוָצָאן  ָאְמָנם 
ָלָאָדם."  ָמֵגן  ְהֶייָנה  ּתִ ַאְך 

ר: ּבֵ אֹוִדין ּדִ   .50

יִתי, ִהְתַנּסֵ ַרּבֹות  ִלְנסַֹע,  יִתי  "ִהְרּבֵ
רֹום. ַהּמָ ֵאֵלי  ֶאת  ְוֵאַדע 

רֹום ַהּמָ ֵאֵלי  ַעל  יט  ּלִ ַ ַהּשׁ ִיְהֶיה  ִמי 
ל?" ְוֶתְחּדַ ְדַעְך  ּתִ סּוְרט  ֵאׁש  ׁשֶ ְלַאַחר 
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ר: ּבֵ ַוְפְתרּוְדִניר ּדִ   .51

ָהֵאִלים ׁש  ִמְקּדַ ּבְ ְדַעְך,  ּתִ ֵאׁש  ר  ֲאׁשֶ "ּכַ
ּוָוִלי. ִויָדר  ַיַחד  נּו  ּכְ ִיׁשְ

ּוַמְגִני מֹוִדי  ַיד  ּבְ ִיְהֶיה  יֹוְלִניר  ּוְמְ
ְקָרב."  ֵדה  ׂשְ ּבִ ִיּפֹל  ִויְנְגִניר  ְלֵעת 

ר: ּבֵ אֹוִדין ּדִ   .52

יִתי, ִהְתַנּסֵ ַרּבֹות  ִלְנסַֹע,  יִתי  "ִהְרּבֵ
רֹום. ַהּמָ ֵאֵלי  ֶאת  ְוֵאַדע 

אֹוִדין ל  ׁשֶ ְלמֹותֹו  ה  ּבָ ַהִסּ ְהֶיה  ּתִ ַמה 
רֹום?" ַהּמָ ְלֵאֵלי  ֵקץ  בֹוא  ּבְ

ר: ּבֵ ַוְפְתרּוְדִניר ּדִ   .53

ָהָאָדם, ֲאִבי  ֶאת  ֵאב  ַהּזְ "ִיְבַלע 
ִויָדר, ּבֹו  ִיְנקֹם  ְך  ּכָ ְוַעל 

ִלְרִסיִסים, ץ  ְיַנּפֵ ָהָארּור  לֹעֹו  ֶאת 
ִמְפֶלֶצת."  ל  ׁשֶ ּה  ִקּצָ ָיבֹוא  ְך  ּכָ

ר: ּבֵ אֹוִדין ּדִ   .54

יִתי, ִהְתַנּסֵ ַרּבֹות  ִלְנסַֹע,  יִתי  "ִהְרּבֵ
רֹום. ַהּמָ ֵאֵלי  ֶאת  ְוֵאַדע 

ן ַהּבֵ ל  ׁשֶ ָאְזנֹו  ּבְ ָלַחׁש  אֹוִדין  ָמה 
מֹוֵקד?" ַעל  ָעָלה  ֶטֶרם  ּבְ

ר: ּבֵ ַוְפְתרּוְדִניר ּדִ   .55

אֶֹזן ַעל  ּתָ  ַחׁשְ ָלּ ַמה  יֹוֵדַע  ֵאיֶנּנּו  "ִאיׁש 
ִמים. ַהּיָ ָבר  ּכְ ֶ ִמּשׁ ְנָך  ּבִ

ֵקץ ַעל  י  ְרּתִ ִסּפַ ֵעת  מֹוִתי  י  ַזְרּתִ ּגָ
ִמים. ַהּיָ ְוִדְבֵרי  ָהֵאִלים 

אֹוִדין, אֹוִתי  ֵהִביס  ים  ִמּלִ ִמְלֶחֶמת  ּבְ
נּו."  ּלָ ִמּכֻ ֶהָחָכם  ְהֶיה  ּתִ ָלֶנַצח 



231
האדה הפיוטית

הערות
ַוְפְתרּוְדִניר: Vafthruthnir, מילולית, "רב חידות". זו הופעתו האחת והיחידה של הנפיל ודבר לא ידוע עליו   .1

ממקורות אחרים. 
ֲאִבי ִאים: דבר לא ידוע על בנו של ַוְפְתרּוְדִניר.   .5

ְגְנָרד: Gagnrath, מילולית, "היועץ". זו דרכו של אודין להעניק לעצמו שמות תואמים ליעד מסעותיו. ּגַ  .8
ְסִקיְנַפְקִסי: Skinfaxi, מילולית, "בעל רעמה בוהקת".  .12

ִריְמַפְקִסי: Hrimfaxi, מילולית, "בעל רעמת כפור".   .14
ִאיִפיְנג: Ifing, אזכור חד־פעמי, לא מוכר ממקורות אחרים.   .16

סּוְרט: Surt, שליט ארץ האש (Muspellsheim), התוקף את האלים במלחמה האחרונה.  .17
ִויְגִריד: Vigrith, מילולית, "שדה קרב".   .18

ְרָסאֹות הּוא ָרְחּבֹו: הפלגה לציון מרחביו של השדה.  ֵמָאה ּפַ  
אימיר: Ymir, מבשרו כוננו האלים את היקום.  .21

מּוְנִדיְלֶפִרי: Mundilferi, מילולית, "המגולל", אבי השמש והירח.  .23
ִליְנג: Delling, אור השחר. ם ּדֶ ֵ ּשׁ ַהּיֹום ִנְקָרא ּבַ  .25

נֹור: Nor, לילה, אשת דלינג.  
Bergelmir, כאשר קטלו האלים את אימיר על מנת לברוא מבשרו את היקום, קלח מגופו דם  ְרֶגְלִמיר:  ּבֶ  .29

רב, בו טבעו כל נפילי־הכפור מלבד ברגלמיר ואשתו.
רּוְדֶגְלִמיר: Thruthgelmir, מילולית, "הבוער בעוצמה". דמות עלומה. ּתְ  

ְוָאִביו־ְזֵקנֹו אּוְרֶגְלִמיר: Aurgelmir, שמו האחר של אימיר.   
צּולֹות ֶאִליָבָגר: Elivagar, מילולית, "נחשולי סופה". ייתכן שזהו כינוי לשביל החלב.  ִמּמְ  .31

נֹו ּוִבּתֹו: הסיפור לפיו גידל אימיר את בנו ובתו תחת בית השחי  ל הּוא ֶאת ּבְ ּדֵ ִחי / ּגִ ֶ ית ַהּשׁ ַחת ִלְכפֹור ּבֵ ִמּתַ  .33
מופיע באדה הישנה של סנֹורי. 

ְלּגֹולֹות: כנ"ל, ראו האדה של סנורי.  ׁש ּגֻ ן הֹוִליד ְולֹו ׁשֵ יו... ּבֵ ֵני ַקְרֻסּלָ ּוִבׁשְ  
סיפור המעשה מופיע במלואו אצל סנורי.   .35

ֵרְסֶוְלג: Hræsvelg, מילולית, "זולל פגרים". ראו וולוספו.  .37
ְניֹוְרד: Njorth, על ניורד ראו וולוספו בית 21.   .38

את הכתוב המשובש מצטט סנורי: "השאלה האחת־עשרה, אם יודע אתה, ענה לי עליה. גזרת גורל האלים,   .40
מי הם בני האנוש שבביתו של אודין יוצאים בכל יום אל הקרב?" 

מֹו הֹוְדִמיִמיר: Hoddmimir. משמותיו של מימיר.  חֶֹרׁש ּוׁשְ ּבְ  .45
ַמֲחֶסה ִליף ְוִליְפְתַרִסיר: (Lif – חיים, Lifthrasir – חיי עוצמה), דבר לא ידוע על צמד זה ממקורות אחרים.  

ֶפְנִריר: Fenrir, ככל הנראה טעות בזיהוי. מי שבלע את השמש איננו פנריר כי אם בנו, סקול – Skoll. ראו   .46
וולוספו, בית 40.

ת ָנָאה: Alfrothul, קרן שמש. ֵלד ְלַאְלְפרֹודּול ּבַ ּוָ ּתִ  .47
ֶכל ְוַדַעת: הנורנות. תּולֹות, ַרּבֹות ׂשֵ ַהּבְ  .48

Vali, בנו של אודין הנוקם את מותו של בלדר  Vithar, בנו של אודין, קוטל פנריר.  ּוָוִלי:  ִויָדר  ַיַחד  נּו  ּכְ ִיׁשְ  .51
(וולוספו 33).

יֹוְלִניר: Mjollnir, קורנסו האגדי של תור.  ְמְ  
מֹוִדי ּוַמְגִני: Magni ,Mothi, בני תור היורשים את המקבת.   

ֵדה ְקָרב: Vingnir, לפרטים ראו וולוספו בית 33.  ׂשְ ְלֵעת ִויְנְגִניר ִיּפֹל ּבִ  
ן: זו המלכודת שאודין טמן לנפיל ַוְפְתרּוְדִניר. לא זו בלבד שאין הנפיל יכול לדעת  ל ַהּבֵ ָאְזנֹו ׁשֶ ָמה אֹוִדין ָלַחׁש ּבְ  .54
את התשובה, אלא שבעצם השאלה הוא מזהה את אודין, יודע שהובס בתחרות, וכי ישלם על כך בראשו. 
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Skírnismál – ע ְסִקיְרִניר ַמּסַ

הערת מבוא

הכותרת  מכאן  סקירניר,  מסע  קרי:   “For Scirnis” הוא  רגיוס  יד  בכתב  השיר  כותרת 
הנושא  רגיוס  יד  בכתב  הראשון  השיר  בהיותו  הוא  סקירניר  מסע  של  ייחודו  בעברית. 
החיבור  בקטעי  בעיקר  מופיע  הנרטיבי  ההיבט  זאת,  עם  בלדה.  של  מובהק  אופי 
סקירניר  מסע  בין  הבולט  הדמיון  בדו־שיח.  עוסקת  השירה  בעוד  בפרוזה,  הנמסרים 
פרי  הם  השירים  ששלושת  הדעת  על  מעלה  ְתרים  ולשירת  לֹוִקי)  (ְמָדֵני  ללֹוָקֶסנה 
בנורווגיה  השיר  של  חיבורו  את  קובע  האדה  במחקר  בולט  ענף  אחד.  משורר  של  עטו 

העשירית.  המאה  בראשית 
זאת בין היתר בהסתמך על בית 31, לפי הסוג המסוים של "הברקן לאחר הקציר..." 
מקום  יהיה  אשר  יהיה  בנורווגיה.1  המרעה  לשטחי  אופייני  והוא  באיסלנד  גדל  שאינו 

ראו: פינור יונסון, הערה 2 במבוא לשירת הרברד.   1

המציגות  שמאל)  (מצד  בשוליים  הערות  בליווי   Skírnismál-ה של  המקורי  היד  כתב 
בשוליים  והכיתוב  במה  מעל  היצירה  הוצגה  לפיה  הסברה  מכאן  הדובר.  את  תיבות  בראשי 

לשחקנים. הפנייה  הוא 
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היטב,  בנויה  יצירה  שלפנינו  מכאן  יחסית,  טוב  במצב  נשתמר  הוא  השיר,  של  חיבורו 
עריכה.  בשלבי  הוכנסו  או  שנשמטו  קטעים  ללא 

ששמה  הנפילים  בבת  המתאהב  ְניֹוְרד,  של  בנו   ,Frej  – ְפֵרי  על  מספרת  הבלדה 
סקירניר  ידה.  את  לבקש  סקירניר,  עבדו,  את  אליה  ומשגר  מרחוק  בה  צופה  הוא  ֶגְרד. 
הנאה  העלמה  את  מפתה  כשהוא  לאדונו,  הגבירה  יד  את  ומבקש  משכנה  אל  מגיע 
בשלל מתנות והבטחות. אולם הכול לשווא. כיוון שגרד דוחה את הצעותיו, הוא פותח 
שירדו  אסונות  בתיאורי  נפשה  את  להחריד  השליח  מבקש  שבהם  איומים  של  בשורה 
פֵרי. הפגישה אמורה  לקראת  נכונה  והעלמה  היטב,  פועל  האיום  על ראשה אם תסרב. 
גרד,  של  הסכמתה  על  עבדו  מפי  השומע  פֵרי,  לשניהם.  המוכרת  בחורשה  להיערך 
תשעה  בעוד  הפועל  אל  תצא  הפגישה  לפיו  העמידה,  שגרד  התנאי  אך  אמנם,  שמח 

המאוהב.  פֵרי  של  דעתו  את  מטריף  בלבד,  ימים 

�

 .1908  ,(Collingwood) קולינגווד  ו.ג.  אדונו.  בוא  על  לגרד  מבשר  סקירניר  של  נערו 
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ע ְסִקיְרִניר ַמּסַ
יום אחד בלידסקיֹולף והתבונן על פני ארצות תבל. הוא הביט  ניורד, ישב  פֵרי, בנו של 
סוכה  אל  אביה  מבית  בדרכה  יפהפייה  עלמה  ראו  ועיניו  הנפילים,  משכן  ביֹוטּונַהיים, 
היה  פֵרי,  של  עבדו  סקירניר,  גדולה.  באהבה  לבו  נתעצב  אותה  ראה  כאשר  שבגן. 

ניורד: אשת  ְסָקִדי,  דיברה  אז  לבו.  על  לדבר  ממנו  ביקש  ניורד  במקום. 

ָרה: ּבְ ְסָקִדי ּדִ  .1

ר ְלַדּבֵ ה  ְוַנּסֵ ְסִקיְרִניר,  א,  ָאּנָ ְוֵלְך,  "ֵצא 
ְפֵרי. ִני,  ּבְ ל  ׁשֶ ִלּבֹו  ַעל 

ְמרֹוִרים  יַע  ּבִ ׂשְ ַהּמַ ֶזה  הּוא  ִמי  אֹותֹו  ַאל  ׁשְ
ָהֶעֶלם."  ל  ׁשֶ ִלּבֹו  ֶאת  ְוׁשֹוֵבר 

ר:  ּבֵ ְסִקיְרִניר ּדִ  .2

ְלֵפרּוׁש ן  ַהּבֵ ֶאת  ַאל  ְוֶאׁשְ ָאבֹוא  "ֵעת 
רּוחֹו, ֶאת  ֹוֵבר  ַהּשׁ גֹון  ַהּיָ

ָבִרי ּדְ ַעל  ּכֹל־יֹוֵדַע  ִלי  יב  ָיׁשִ לֹא 
ִני." ְיָגְרׁשֵ ָניו  ּפָ ּוֵמַעל 

ר: ּבֵ ְסִקיְרִניר ּדִ  .3

ֵאִלים, ין  ּבֵ ַהּמּוָרם  ְפֵרי,  ָנא,  ִלי  "ֱאֹמר 
ָלַדַעת. ַרק  ְרצֹוִני  ּבִ ֹזאת  י  ּכִ

ְלמּוד ּגַ ֶעֶרב  ַעד  ִמּבֶֹקר  ַמּדּוַע 
ֲאדֹוִני?"  ב,  ׁשֵ ּתֵ ָהֵריק  ֶחֶדר  ּבַ

ר: ּבֵ ְפֵרי ּדִ  .4

ָאְזֶניָך ּבְ ִעיר,  ַהּצָ ֵרִעי  "ּוַמּדּוַע, 
ִמיַע? ַאׁשְ ְיגֹוִני  ת  ִעּלַ ֶאת 

ֵמִאיר ָהַאְלִפים  אֹור  יֹומֹו  ּבְ יֹום  י  ִמּדֵ
יַע." ַיְרּגִ לֹא  ּסּוַפי  ּכִ ֶאת  ַאְך 



235
האדה הפיוטית

ר: ּבֵ ְסִקיְרִניר ּדִ  .5

דֹוִלים ּגְ י  ּדֵ ֵאיָנם  ּדֹוַמִני,  ּסּוֶפיָך,  "ּכִ
ַני,  ִמּפָ יָרם  ְלַהְסּתִ

מּוָטל ֵנינּו  ׁשְ ְוַעל  ֵמָאז,  ָאנּו  ֵרִעים 
ֶזה." ּבָ ֶזה  ֵאמּון  ָלֵתת 

ר: ּבֵ ְפֵרי ּדִ  .6

יִמיר, ּגִ ל  ׁשֶ ַגּנֹו  ּבְ אֹוָתּה  "ָרִאיִתי 
ֶכת. ְמַהּלֶ ְלָבִבי  ת  ֶחְמּדַ

ָרק ַהּבָ ּוִמן  ְזרֹועֹוֶתיָה  ֲהקּו  ּבָ
ַמִים. ְוׁשָ ם  ַהּיָ ֵמי  ָזֲהרּו 

י, ָאַהְבּתִ לֹא  עֹוָלם  ּמֵ ׁשֶ ִפי  ּכְ אֹוָתּה  אַֹהב   .7
רֹום  ַהּמָ ֵאֵלי  ֶקֶרב  ּבְ ַאְך 

ַהּמּוָכן ֶאָחד  ֵאין  ָהַאְלִפים,  ּוְבֶקֶרב 
ּסּוַפי."  ּכִ ַעְלַמת  ֶאת  א  ֶאּשָׂ י  ּכִ

ר: ּבֵ ְסִקיְרִניר ּדִ  .8

ְיָלה ַהּלַ אֶֹפל  ּבְ ֵאִני  ִיּשָׂ סּוס  ִלי  ן  "ּתֵ
ַהּלֹוֶהֶטת, ּוף  ּשׁ ַהּכִ ּוְבֵאׁש 

ַעְצָמּה כַֹח  ּבְ מּוֶנֶפת  ְוֶחֶרב 
ִפיִלים."  ַהּנְ י  ָראׁשֵ ֶאת  ִלְכֹרת 

ר: ּבֵ ְפֵרי ּדִ  .9

ְך, ֹחׁשֶ ּבַ ֲאָך  ִיּשָׂ סּוס,  ְלָך  ן  "ֶאּתֵ
אֹוֶכֶלת, ֵאׁש  ַלֶהֶבת  ּוְבַעד 

ֵמַעְצָמּה ַלֲהלֹם  ָמה  ַהּקָ ְוֶחֶרב 
ה."  ֶאּנָ ָ ִיׂשּ ָחָכם  ֶבר  ּגֶ ִאם 

לרכיבה.  לו  המשמש  הבר  וחזיר  פֵרי 
,(Reich) רייך  ז'אק 

 .1900  ,Old Norse Stories-ל איור 
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ר ֶאל ַהּסּוס: ּבֵ ְסִקיְרִניר ּדִ  .10

ֶרְך ַהּדֶ ֶאל  ָלֵצאת  ֵעת  ָסִביב,  ְך  ַהֹחׁשֶ "ַרד 
ֶהָהִרים, ִרְכֵסי  ּבְ ֶרא,  ּפֶ דֹות  ׂשְ ּבִ

ּוְנצּורֹות, צּורֹות  ַהּבְ ִפיִלים  ַהּנְ ְמצּודֹות  ּבִ
ִנּפֹל אֹו  ֵצל  ִנּנָ ו,  ַיְחּדָ ן  ּבָ ב  ִנְרּכַ

ֵלב." ֲעַרל  ֲעָנק  ל  ׁשֶ ָיָדיו  ּבְ

אל  הקשורים  זועפים,  כלבים  הנפילים.  בארץ  גימיר  של  חצרו  אל  ובא  רכב  סקירניר 
גבעה  אל  סוסו  את  הוליך  סקירניר  פניו.  את  קיבלו  גרד,  של  אולמה  את  המקיפה  גדר 

ואמר: קד  צאן,  רועה  ישב  עליה 

ר: ּבֵ ְסִקיְרִניר ּדִ  .11

ְורֹוֶאה ְבָעה  ּגִ ַעל  ב  ַהּיֹוׁשֵ ֹצאן  "רֹוֵעה 
ִלי, ֱאמֹר  ָנא  מּולֹו,  ֶרְך  ַהּדֶ ֶאת 

ן ּכָ ׁשְ ַהּמִ ַעְלַמת  ִעם  ר  ְלַדּבֵ אּוַכל  ֵאיְך 
ָלִבים?" ַהּכְ ַמר  ִמׁשְ ַעל  ְוִלְגּבֹר 

ר: ּבֵ ָהרֹוֶעה ּדִ  .12

ה, ַאּתָ ֶגר  ּפֶ ׁשֶ אֹו  יְנָך  ּדִ ָבר  ּכְ "ֲהֶנְחַרץ 
ַהּסּוס? ַעת  ַמְרּדַ ַעל  ָרׁש  ַהּפָ

ּתֹו ּבִ ִעם  ר  ְלַדּבֵ ּתּוַכל  לֹא  ְלעֹוָלם 
נֹות." ּבָ ּבַ ָפה  ַהּיָ יִמיר,  ּגִ ל  ׁשֶ

ר: ּבֵ ְסִקיְרִניר ּדִ  .13

ִלְהיֹות  ֵלב  יץ  ַאּמִ טֹוב  ַדְרּכֹו  ּבְ ז  ְחּפָ "ַלּנֶ
ַטַעם. ְללֹא  ְטרּוְניֹות  ּבִ בֹוא  ִמּלָ

ְוִטיָבם י  ַחּיַ נֹות  ׁשְ ְזרּו  ּגָ ַעל  ִמּמַ ֵהן 
ָהַאֲחרֹון." יֹוִמי  ֶאת  ְוֵכן 
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ָרה: ּבְ ְרד ּדִ ּגֶ  .14

א ַהּבָ ְוָהַרַעׁש  אֹון  ָ ַהּשׁ רּוׁש  ּפֵ "ַמה 
ִית? ּבַ ּבַ ַחְדֵרנּו  ֶאל  חּוץ  ִמּבַ

יִמיר ּגִ ל  ׁשֶ ְוַגּנֹו  רֹוֶעֶדת  ָהָאֶרץ 
יתֹו?"  ּבֵ ִעם  ו  ַיְחּדָ ְלֵטל  ִמּטַ

ָרה: ּבְ ָאָמה ּדִ  .15

ַרד ַאְרָצה  ִמּסּוסֹו  ב,  ִנּצָ ַתח  ּפֶ ּבַ ִאיׁש 
ָהָאחּו." ֶאל  אֹותֹו  ַח  ּלֵ ְוׁשִ

--------------------
--------------------

ָרה: ּבְ ְרד ּדִ ּגֶ  .16

יֵתנּו ּבֵ ֶאל  ָלבֹוא  אֹותֹו  ַהְזִמיִני  "ָנא 
ַבׁש.  ּדְ ֵמי  ֵסֶפל  לֹו  י  יׁשִ ְוַהּגִ

חּוץ ּבַ ֶבר  ַהּגֶ י  ּכִ ֲאִני  ת  ׁשֶ חֹוׁשֶ ַאְך 
ָאִחי." ֶאת  ָרַצח  ׁשֶ ָהִאיׁש  הּוא 

ַאְלִפים, ן  ּבֶ אֹו  ה,  ַאּתָ ֵאִלים  ַזע  "ֲהִמּגֶ   .17
ָוִנים? ֶבט  ׁשֵ ֶצֱאָצא  ְואּוַלי 

ַלְחצֹות ָהֵאׁש  ֶאת  ָיְדָך  ּבְ ָעָלה  ֵאיְך 
יֵתנּו?" ּבֵ ֶאת  ְוִלְראֹות  ְוָלבֹוא 

ר: ּבֵ ְסִקיְרִניר ּדִ  .18

ֵאִלים, ן  ּבֶ ְולֹא  ַאְלִפים  ן  ּבֶ י  "ֵאיֶנּנִ
ָוִנים.  ֶבט  ׁשֵ ֶצֱאָצא  ְולֹא 

ָהֵאׁש ֶאת  ַלְחצֹות  ָיִדי  ּבְ ָעָלה  ַאְך 
יְתֶכם. ּבֵ ֶאת  ְוִלְראֹות  ְוָלבֹוא 
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ְרַוִים  ּפַ ְזַהב  ּפּוֵחי  ּתַ ר  ַאַחד־ָעׂשָ  .19
ָיֵדְך, ּבְ ָלֵתת  ְרד,  ּגֶ ְרצֹוִני,  ּבִ

ְפֵרי ּכִ עֹוד  ֵאין  ׁשֶ ּתֹאְמִרי  ׁשֶ ֵדי  ּכְ זֹאת 
ְך." ִלּבֵ ֶאל  ְוָקרֹוב  ָאהּוב 

ָרה: ּבְ ְרד ּדִ ּגֶ  .20

ָיִדי ּבְ ֶאּטֹל  י  ּכִ ָעַלי  ִאיׁש  ִיְפֹקד  "לֹא 
ָהב, ַהּזָ ּפּוֵחי  ּתַ ר  ַאַחד־ָעׂשָ ֶאת 

ְלעֹוָלם ֶאְחלֹק  לֹא  ה  ַחּיָ ֲאִני  עֹוד  ְוָכל 
ּוֵביִתי." ּגֹוָרִלי  ְפֵרי  ִעם 

ר: ּבֵ ְסִקיְרִניר ּדִ  .21

ָהבֹות ּלֶ ּבַ ָהב,  ִמּזָ ָרִביד  ָלְך  ן  "ֶאּתֵ
ו. ַיְחּדָ אֹוִדין  ן  ּבֶ ִעם  ָלה  ּכָ

ָהָרִביד ה  ִמְתַרּבֶ יִעי  ׁשִ ּתְ ַלְיָלה  ָכל  ּבְ
ְלִתְפֶאֶרת."  מֹותֹו  ּכְ ׁשֶ י"ח  ּבְ

ָרה: ּבְ ְרד ּדִ ּגֶ  .22

ָלה ּכָ ַוֲאִפּלּו  לֹו,  ְזקּוָקה  י  "ֵאיֶנּנִ
אֹוִדין.  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ִעם  ָהבֹות  ּלֶ ּבַ

יִמיר,  ּגִ ל  ׁשֶ ֵביתֹו  ּבְ ֶנְחַסר  לֹא  ָזָהב  י  ּכִ
ּתֹו." יֹוַרׁשְ ֲאִני  ׁשֶ ָהב  ַהּזָ

ר: ּבֵ ְסִקיְרִניר ּדִ  .23

ַהֶחֶרב ַלַהב  ּבְ ַעְלָמה,  יִטי,  "ַהּבִ
ָיִדי. ּבְ ַמְחִזיק  ֲאִני  ׁשֶ

ֶאְכֹרת ֵתַפִיְך  ִמּכְ ֶאה  ַהּנָ ְך  רֹאׁשֵ ֶאת 
ְדָבִרי." ּכִ י  ֲעׂשִ ּתַ לֹא  ִאם 
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ָרה: ּבְ ְרד ּדִ ּגֶ  .24

ם  ְלַאּיֵ ָעַלי  ֵעז  ּיָ ׁשֶ ִאיׁש  "ֵאין 
ֵתַפי, ִמּכְ י  ֹראׁשִ ֶאת  ִיְכֹרת  י  ּכִ

אן, ּכָ אֹוְתָך  ִיְמָצא  ר  ֲאׁשֶ ּכַ יִמיר,  ּגִ ַאְך 
ָך."  ִעּמְ ֶקִרי  ּבְ ֵיֵלְך 

ר: ּבֵ ְסִקיְרִניר ּדִ  .25

ַהֶחֶרב ַלַהב  ּבְ ַעְלָמה  יִטי  "ַהּבִ
ָיִדי. ּבְ ַמְחִזיק  ֲאִני  ׁשֶ

ֵקן, ַהּזָ ִפיל  ַהּנָ ַנע  ִיּכָ ְלָפָניו 
ָאִביְך.  ל  ׁשֶ ּגֹוָרלֹו  ִנְגַזר 

ָאדּוׁש,  ְך  ּבָ ַעְלָמִתי,  ָסִמים,  ַהּקְ ה  ַמּטֵ ּבְ  .26
ֶחְפִצי, ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ֵפְך  ְלַאּלְ

ְלעֹוָלם  ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ ְלָמקֹום  ְלִכי  ּתֵ ְך  ּכָ
ַנִיְך. ּפָ ֶאת  ֱאנֹוׁש  ן  ּבֶ ִיְרֶאה  לֹא 

ִני ּכְ ׁשְ ּתִ ְלעֹוָלם  ִרים  ׁשָ ַהּנְ ִגְבַעת  ּבְ  .27
ַהּתֶֹפת, ַער  ׁשַ ּבְ ֶטת  ַמּבֶ

ָנָחׁש  ל  ׁשֶ ֶהָחָלק  ֵמעֹורֹו  ְוִנְתָעב 
ִפיְך. ּבְ ׁשֶ זֹון  ַהּמָ ִיְהֶיה 

ׁשּוֵבְך, ּבְ ִהי  ּתְ ָלֵעיַנִים  ְזָוָעה    .28
ִנְדָהם, ְך  ּבָ יט  ַיּבִ ִריְמִניר 

ֵאיָמה, ּבְ ן  ִיּתֵ ְך  ּבָ ֵעיָניו  ֶאת  ֱאנֹוׁש  ן  ּבֶ
ַהחּוָצה. ִציִצי  ּתָ ֶלא  ַהּכֶ ִמן 

ְוָהֶעֶצב  אּוׁש  ַהּיֵ ה,  ְוֶעְרּגָ ֵטרּוף   .29
ֶחְלְקָך, ְמַנת  ִיְהיּו  ַמע  ְוַהּדֶ

ּגֹוָרֵלְך ִנְגַזר  י  ּכִ ָלְך  ְואַֹמר  ִבי  ׁשְ
ֱענּות.  ּוְלֶכֶפל  ּסּוִפים  ּכִ ְלִסְבלֹות 
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יַח  ּנִ ּתַ לֹא  ָלָלה  ַהּקְ ִפיִלים  ַהּנְ ֲחַצר  ּבַ   .30
ּוַמְרּגֹוַע, ְמנּוָחה  ֶרַגע  ָלְך 

ְך ִלּבֵ ּבְ ִאי  ּשְׂ ּתִ ַצַער  ִאם  י  ּכִ יל  ּגִ לֹא 
ַנִיְך. ּפָ ֶאת  ה  ְיַכּסֶ ַמע  ְוַהּדֶ

ְלעֹוָלם ִני  ּכְ ׁשְ ּתִ י  ַלת־רֹאׁשִ ּתְ ָנִפיל  ִעם    .31
ּוַבַעל. ִאיׁש  ְדִעי  ּתֵ לֹא  ְוָלַעד 

ּגּוֵפְך, ֶאת  ְיַכּלּו  ְוָרָעב  ׁשּוָקה  ַהּתְ
ְלִכי,  ׁשְ ּתֻ ִציר  ַהּקָ ְלַאַחר  ַבְרָקן  ּכְ

ִלְרִסיִסים.  ה  ּוְכתּוׁשָ ְמעּוָכה 

י,  ּתִ ׂשְ ִחּפַ ַער  ּיַ ּבַ ָהֵעִצים  ֲעִסיס  ֶאת    .32
ֶקֶסם ה  ַמּטֵ ַאַחר  י  ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ

--------------------
ָמָצאִתי...  ֶקֶסם  ה  ַמּטֵ

ֵאִלים, ּבָ ב  ּגָ ׂשְ ַהּנִ זֹוֵעם,  אֹוִדין  ה  ִהּנֵ  .33
ׂשֹוְנֵאְך, ְפֵרי  ה  ֵמַעּתָ ְיִהי 

ֵאיַבת ֶאת  ְך  ֹראׁשֵ ַעל  ֵהֵבאת  ֻמְפֶקֶרת,  ְך,  ּכָ
רֹום. ּמָ ּבַ ֹוְכִנים  ַהּשׁ ָהֵאִלים 

פֹור. ּכְ ַמְלֵכי  ְמעּו,  ְוׁשִ ְנִפיִלים,  יבּו,  ַהְקׁשִ  .34
ַהֲאִזינּו: ְוֵאִלים,  סּוטּוְנג,  ֵני  ּבְ ֹאֶזן,  רּו  ּכְ

יר ַיּדִ י  ּכִ ָאָדם  ַעל  זֹאת  ּבָ יִתי  ִצּוִ י  ּכִ
ָהַעְלָמה ית  ִמּבֵ ַרְגָליו  ֶאת 

ִעּמֹו.  ֹעֶנג  ַדע  ּתֵ ּוְלַבל 

ּבֹוֲעֵלְך ִיְהֶיה  הּוא  ִפיל,  ַהּנָ ִריְמִניר   .35
צּולֹות. ּמְ ּבַ אֹול  ְ ַהּשׁ ֲעֵרי  ׁשַ ּבְ

יֹום ָכל  ּבְ ְרִכי  ּתָ ׂשְ ּתִ ִפיל  ַהּנָ אּוַלם  ֶאל 
ּתֹוֶחֶלת. לֹא  ּבְ ם,  ְלִחּנָ ה  ְמַדּדָ
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ַעְוָלה נֹות  ּבְ ָהִאיָלן,  י  ְרׁשֵ ׁשָ ין  ּבֵ ם,  ְוׁשָ  .36
ים. ִעּזִ ֶתן  ׁשֶ יׁשּו  ַיּגִ ָלְך 

ה, ִמּזֶ טֹוב  ֶקה  ַמׁשְ ּבְ י  ְזּכִ ּתִ לֹא  ְלעֹוָלם 
ֶחְפֵצְך.  ֶאת  ַחְרּתְ  ּבָ י  ּכִ ְרצֹוֵנְך,  ָכְך  ּבְ י  ּכִ

ה: לֹוׁשָ ׁשְ רּוִנים  אֹותֹות  חֹוֵרט  ָלְך  ִהְנִני   .37
ּוְתׁשּוָקה, ּסּוִפים  ּכִ ַעת,  ּדַ ֵטרּוף 

ֶאְרֶצה, ִאם  ֶאְמַחק  תּוב  ַהּכָ ֶאת  ַאְך 
ְלָנכֹון."  ֶאְמָצא  ִאם  ֵלאֹמר, 

ָרה: ּבְ ְרד ּדִ ּגֶ  .38

ַבׁש  ּדְ ֵמי  ּבְ ֵלא  ַהּמָ ֹדַלח  ּבְ ל  ׁשֶ ִביַע  "ּגָ
ּבֹוֲאָך, ּוָברּוְך  ְוטֹל,  ּבֹוא 

ַעם ּפַ ֵאי  י  ּכִ ְלַעְצִמי  י  ַאְרּתִ ּתֵ לֹא  ִאם  ם  ּגַ
ָוִנים."  ְלֶבן  י  ִלּבִ ֶאת  ן  ֶאּתֵ

ר: ּבֵ ְסִקיְרִניר ּדִ  .39

ּה ִקּצָ ֶאל  ִליחּוִתי  ׁשְ בֹוא  ּתָ ֶטֶרם  "ּבְ
יְך, ִמּפִ ָלַדַעת  עֹוד  ׁש  ֲאַבּקֵ

ָהאֹון ַרב  ְניֹוְרד,  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ְפֵרי,  אי  ַ ַרּשׁ ֵאיָמַתי 
ְך."  ַחְסּדֵ ּבְ ה  ִיְזּכֶ י  ּכִ ְלַצּפֹות 

ָרה: ּבְ ְרד ּדִ ּגֶ  .40

ְוָנִעים, ֵקט  ׁשָ ַהֹחֶרׁש,  ל  ׁשֶ מֹו  ׁשְ ִרי  "ּבַ
ָבר, ִמּכְ ֶזה  יֹוְדִעים  ֵנינּו  ׁשְ אֹותֹו 

ֲעִניק ּתַ ו  ֵמַעְכׁשָ יִעי  ׁשִ ּתְ ַלְיָלה  ּבְ ּבֹו 
ֲחָסֶדיָה." ְניֹוְרד  ל  ׁשֶ ִלְבנֹו  ְרד  ּגֶ

בפיו. חדשות  אם  ושאל  אליו  דיבר  בחוץ,  עמד  פֵרי  הביתה.  סקירניר  רכב  אזי 
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ָהָאֶרץ ֶאל  ף  ֵמֻאּכָ ֵרד  ּתֵ ֶטֶרם  ּבְ "עֹוד   .41
ַצַעד,  ְולּו  ִלְקָראִתי  ְוִתְצַעד 

ְוַהִאם ִפיִלים  ַהּנְ ְמחֹוזֹות  ּבִ ַעְלּתָ  ּפָ ַמה 
ַח?" ּמֵ ׂשַ ּתְ י  ִלּבִ ֶאת  ׂשֹוָרְתָך  ּבְ

ר: ּבֵ ְסִקיְרִניר ּדִ  .42

ֵהיֵטב,  ֵנַדֶעּנּו  ִרי,  ּבַ מֹו  ׁשְ ֹחֶרׁש  ּבְ
ַהחֶֹרׁש, הּוא  ֵקט  ְוׁשָ ָנָאה 

ֲעִניק ּתַ ו  ֵמַעְכׁשָ יִעי  ׁשִ ּתְ ַלְיָלה  ּבְ ּבֹו 
ֲחָסֶדיָה." ְניֹוְרד  ל  ׁשֶ ִלְבנֹו  ְרד  ּגֶ

ר: ּבֵ ְפֵרי ּדִ  .43

ֵלילֹות, ֵני  ׁשְ ים  ֲאֻרּכִ ְיָלה,  ַהּלַ הּוא  "ָאֹרְך 
ה. לֹוׁשָ ׁשְ ַעל  ר  ּבֵ ֶאְתּגַ ָהֵכיַצד 

ֵעיַני ּבְ ָקָצר  הּוא  ֵלם  ׁשָ ְוֹחֶדׁש  ֵיׁש 
ׁשּוָקה." ּתְ ל  ׁשֶ ְספּורֹות  עֹות  ָ ִמּשׁ

הערות
הפתיחה בפרוזה: ְניֹורד, מאצילי הָוונים, הוא אבי פֵרי וְפֵרָיה אחותו. פֵרי הוא שליט המטר והזריחה, מכאן שהוא 

אל השדות והשפע החקלאי. פֵריה היא האצילה שבין אלילות המרום.
לידסקיֹולף: Hlithskjolf, מגדל השמירה של אודין.

יִמיר: Gymir, נפיל שוכן הרים ואביה של גרד, היפה בנשים. ּגִ  .6
ָרַצח ֶאת ָאִחי: נראה שגרד רואה אמנם את סקירניר, עבדו של פֵרי, אך מבינה שהכוונה לאדונו,  ָהִאיׁש ׁשֶ  .16

לי (Beli), אחיה של גרד.  מי שהרג את ּבֶ
תפוחים: סמל פריון ונעורי נצח במיתולוגיה הנורדית.   .19

ָרִביד: רביד הזהב נצרף בידי צורף מן הגמדים בעבור אודין שהניח אותו על המוקד בו נשרפה גופתו של   .21
ְלֶדר בנו. אולם בלדר שלח את הרביד מן השאול חזרה לאודין, וזה מסר אותו לפֵרי.  ּבַ
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של  בשורה  סקירניר  פותח  בתוהו,  עלו  העלמה  לב  את  לשחד  ניסיונותיו  שכל  כיוון  זה,  בבית  החל   .23
איומים. 

הרוח  את  ומחולל  נשר  בדמות  הנפילים  אחד  יושב  בו  המקום  תבל,  לקצווי  דימוי  ִרים:  ׁשָ ַהּנְ ִגְבַעת  ּבְ  .27
בכנפיו. 

ִריְמִניר: Hrimnir, נפיל־כפור, בן דמותו של ַהְיְמָדל, שומר האלים.  .28
דם  אותם לתאבי  הפך  ריבוי ראשים  ביותר מראש אחד.  הצטיינו  הנפילים  מבין  רבים  י:  ַלת־ֹראׁשִ ּתְ ָנִפיל   .31

ורצחניים במיוחד.
ֵני סּוטּוְנג: Suttung, שמו של אחד הנפילים, לא ברור מדוע דווקא בניו נבחרו לציון בבית זה.  ּבְ  .34

�  � �
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Hárbarðsljóð – ְרד יַרת ַהְרּבַ ׁשִ

הערת מבוא

שירת הרברד – Hárbarðsljóð במקור האיסלנדי, או Sången om Harbard בגרסה השבדית 
19 עד  (מבית  ובחלקה  ֶרגיּוס  יד  בכתב  בזאת – מופיעה  בסיס לתרגום המוגש  המהווה 
מן  Arnamagnæan Codex. בשונה   – יד ארנמגנן  כגון בכתב  גם במקומות אחרים,  הסוף) 
היצירות הקודמות לה בכתב יד רגיוס, ניכרת שירת הרברד בחופש פרוזודי שאינו ניתן 
להגדרה. משקל הַמַלַהֶטר אמנם מובחן פה ושם, אך אין בו אלא משום מגמה עקרונית 
חופשי".  דיבור  "סגנון  ובצדק,  זה,  נוסח  שהגדיר  מי  היה  ושעל.  צעד  כל  על  המופרת 
כי  שציין  החוקרים,  אחד  של  מפיו  משהו  צינית  להגדרה  זכתה  היצירה  כן,  כי  הנה 

גרוע".1  משורר  אך  מעולה  פסיכולוג  אמנם  "היה  המחבר 
מי שביקש לעשות סדר ביצירה ולהגישה לקורא כרצף הגיוני של אירועים הכתובים 

הגדול.2 בחיבורו  יונסון  פינור  היה  מראש  קבועה  בפרוזודיה 
ורואה  החוף  על  ניצב  הוא  בים.  מצר  אל  במסעותיו  המגיע  תור,  על  מספר  השיר 
החוף  אל  שישוט  ומבקש  אליו  צועק  הוא  סירתו.  עם  מעבורת  איש  השני  מעברו 

.MOGK, E. Geschichte der norwegisch-isländischen Literatur, Strassburg, 1898.   1
 Carmina Scaldica. udvalg af norske og islandske skjaldekvad ved Finnur Jónsson. G.E.C. Gads forlag – København   2

.1929

הפיוטית,  לאדה  איור   .(Collingwood) ו.ג. קולינגווד  ואיש המעבורת לועגים איש לרעהו.  תור 
 .1908 לונדון, 
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ודברים.  דין  השניים מתפתח  ובין  מסרב,  המעבורת  איש  אולם  השני.  הצד  אל  ויעבירו 
תחילה מתרברבים השניים במעשיהם, אולם במהרה גולשים הדברים והופכים לתחרות 
הפארסה  בפרט.  ובאדה  בכלל  הנורדית  בסאגה  ומופיע  החוזר  מוטיב  פרועה,  עלבונות 
מיריבו  ומבקש  המצר,  את  לצלוח  רצונו  על  מוותר  תור  כאשר  מעט  נרגעת  הוולגרית 
מקללים  השניים  הדרושים,  הפרטים  את  לו  מוסר  האיש  ביתו.  אל  הדרך  על  פרטים 

סיומו.  אל  בא  והשיר  מהיר,  מוות  לזה  זה  מאחלים  רעהו,  את  איש 

�
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ְרד יַרת ַהְרּבַ ׁשִ
בעל  עמד  המצר  של  השני  מצדו  ים.  למצר  והגיע  למזרח  ממסע  בדרכו  היה  תור 

סירתו.  עם  מעבורת 

ּתֹור ָקָרא:   .1

ִצּדֹו  ּבְ ָהעֹוֵמד  ַהּגֶֹלם  הּוא  "ִמי 
ַהחֹוף?" ל  ׁשֶ ִני  ֵ ַהּשׁ

ר: ּבֵ ְעּבֶֹרת ּדִ ִאיׁש ַהּמַ  .2

ִצּדֹו ּבְ ָהעֹוֵמד  ִסיל  ַהּכְ ֶזה  "ּוִמי 
ַהחֹוף?"  ל  ׁשֶ ִני  ֵ ַהּשׁ

ר: ּבֵ ּתֹור ּדִ  .3

ַהחֹוף, ל  ׁשֶ ִני  ֵ ַהּשׁ ְלִצּדֹו  אֹוִתי  ח  ּקַ ּתִ "ִאם 
ֶלֱאֹכל. ל  ַקּבֵ ּתְ ָמָחר  ּבֶֹקר,  ּבַ

מֹוהּו. ּכָ ֵאין  ָמזֹון  ּבֹו  ב,  ַהּגַ ַעל  ַסל  ִלי  ֵיׁש 
ֶרְך, ַלּדֶ ָיָצאִתי  ֶטֶרם  ּבְ י  ָאַכְלּתִ

ן ּכֵ ְוַעל  ים,  ִעּזִ ר  ׂשַ ּבְ ָמלּוַח,  ג  ּדָ ַמֲאֶפה, 
ֲאִני." ֵבַע  ׂשָ

ר: ּבֵ ְעּבֶֹרת ּדִ ִאיׁש ַהּמַ  .4

ל, ְמֻהּלָ ה  ַמֲעׂשֶ ֶזה  ָהָיה  מֹו  ּכְ ר  ְתַהּדֵ ּתִ ְמזֹוְנָך  "ּבִ
ֵביְתָך, ּבְ ָהָאסֹון  ֶלָעִתיד.  ה  ַאּתָ ר  ִעּוֵ ַאְך 

ֵמָתה." ָך  ִאּמְ טֹוֶעה  י  ֵאיֶנּנִ ִאם 

ר: ּבֵ ּתֹור ּדִ  .5

י, ִאּמִ ֵמָתה  י  ּכִ  , ָאַמְרּתָ ׁשֶ ָבִרים  "ַהּדְ
ֹוֵמַע." ַהּשׁ ֵלב  ּבְ צּות  ּלָ ּפַ ְמעֹוְרִרים 
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ר: ּבֵ ְעּבֶֹרת ּדִ ִאיׁש ַהּמַ  .6

נֹות, ּכָ ִמׁשְ ה  לֹוׁשָ ִלׁשְ ה  ַאּתָ ַעל  ּבַ ׁשֶ ִלי  ִנְרֶאה  "לֹא 
ְבלֹוִאים." ּבִ ָלבּוׁש  ֲעֹמד,  ּתַ ָיֵחף  ְחַסר,  ּתֶ ְזָמק  ּפֻ

ר: ּבֵ ּתֹור ּדִ  .7

יִתי. ִצּוִ ְך  ּכָ ַהחֹוף,  ֶאל  ִסיָרְתָך  ט  "ָהׁשֵ
ִים?" ּמַ ּבַ ָהעֹוֶגֶנת  יָרה  ַהּסִ ִמי  ל  ְוׁשֶ

ר: ּבֵ ְעּבֶֹרת ּדִ ִאיׁש ַהּמַ  .8

רּוַתי, ׁשֵ ַכר  ׂשָ הּוא  ָהִאיׁש,  ל  ׁשֶ מֹו  ׁשְ "ִהיְלדֹוְלף 
ֶבר. ַהּגֶ ַרְדֵסי  ּבְ ר  ּגָ ֶכל,  ׂשֵ ְוטֹוב  ֵלָבב  ַעז 

סּוִסים, ל  ׁשֶ ב  ּנָ ּגַ לֹא  ׁשֹוֵדד,  לֹא  יט  ֵמׁשִ י  ֵאיֶנּנִ ַאְך 
ר. ְוָיׁשָ ם  ּתָ ְוִאיׁש  ִלי  ר  ּכָ ּמֻ ׁשֶ ִמי  ֶאת  ַרק 

ְמָך." ׁשִ ִלי  ֱאֹמר  ְלַהְפִליג,  ְרֶצה  ּתִ ִאם 

ר: ּבֵ ּתֹור ּדִ   .9

ן ֲאַסּכֵ ֹזאת  ּבָ י  ַנְפׁשִ ֶאת  ִאם  ם  ּגַ ִמי,  ׁשְ ְלָך  "ֹאַמר 
י. ְחּתִ ּפַ ִמׁשְ לֹום  ׁשְ ְוֶאת 

הּוא. ָאִחי  ּוֵמיִלי  ְלַמְגִני,  ָאב  ֲאִני,  אֹוִדין  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ
ָפֶניָך, ּבְ ב  ִנּצָ ּתֹור  ֵאִלים,  ּבָ ָהאֹון  ַרב 

ִלי." ֱאֹמר  ָנא  ְמָך  ׁשִ ֶאת  ה,  ַאּתָ ִמי  ו,  ְוַעְכׁשָ

ר: ּבֵ ְעּבֶֹרת ּדִ ִאיׁש ַהּמַ   .10

יֶרּנּו." ַאְסּתִ ְרחֹוקֹות  ים  ְלִעּתִ ִמי,  ׁשְ ְרד  "ַהְרּבַ

ר: ּבֵ ּתֹור ּדִ   .11

ּוָמדֹון?" ִריב  ְלָך  ֵאין  ִאם  יר,  ְסּתִ ּתַ ה  "ְוָלּמָ
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ר: ּבֵ ְרד ּדִ ַהְרּבַ   .12

מֹוָך ּכָ ׁשֶ ֶאָחד  ִעם  ם,  ָאׁשֵ ָהִייִתי  "ֲאִפּלּו 
י. ַחּיַ ַעל  ֹמר  ִלׁשְ יֹוֵדַע  ָהִייִתי 

ֶות."  ַהּמָ ַמר  ָעַלי  ִנְגַזר  ִאם  א  ֶאּלָ

ר:  ּבֵ ּתֹור ּדִ  .13

ָבר ַהּדָ ב  ֶנְחׁשָ ִלי  ָהָיה  ה  "ְלֶחְרּפָ
ְלַהְרִטיב. י  ְחּתִ ַאְמּתַ ָים,  ֵמי  ּבְ ְלבֹוֵסס 
ֶגד, ּנֶ ּמִ ׁשֶ ַהחֹוף  ֶאל  יַע  ַאּגִ ׁשֶ ּכְ ד  ִמּיָ ַאְך 

ֶנֶפׁש."  ֲעלּוב  ְרָחח  ּפִ ֶלַקח,  אֹוְתָך  ד  ֲאַלּמֵ

ר: ּבֵ ְרד ּדִ ַהְרּבַ  .14

ּפֹה. ְלָך  ה  ֲאַחּכֶ ב,  ֶאְתַיּצֵ אן  ּכָ ה  "ִהּנֵ
ַעז  ֶבר  ּגֶ ְמָצא  ּתִ לֹא  רּוְנְגִניר,  מֹות  ֵמָאז 

ַהחֹוף."  ַעל  מּוְלָך  אן  ּכָ ב  ּצָ ַהּנִ ה  ִמּזֶ

ר: ּבֵ ּתֹור ּדִ  .15

ָיָצאִתי ּבֹו  ָרב  ַהּקְ ֶאת  יר  ְלַהְזּכִ "ֲהָתֵעז 
ֶאֶבן, ָעׂשּוי  ֹראׁשֹו  ִפיל,  ַהּנָ רּוְנְגִניר  מּול 

ְלָפַני. ִהְתמֹוֵטט  ֵכן,  י  ּפִ ַעל  ַאף  ְוֵאיְך, 
ֹאל?"  ִלׁשְ ִלי  ר  ֻמּתָ ִאם   , ַעְלּתָ ּפָ ַמה  ה,  ְוַאּתָ

ר: ּבֵ ְרד ּדִ ַהְרּבַ  .16

י ְבּתִ ָיׁשַ ְפיֹוְלָבר  ִעם  ֳחָרִפים  ה  ָ "ֲחִמּשׁ
ָלַחְמנּו, ֶהֶרף  ְללֹא  מֹו,  ׁשְ ַאְלְגרֹון  ִאי,  ּבָ

ְמָחה ׂשִ ְוָיַדְענּו  ָקַטְלנּו  ָהַרְגנּו, 
חּורֹות."  ּבַ ַאַחר  ָרַדְפנּו  ם  ּגַ

ר: ּבֵ ּתֹור ּדִ  .17

ֶנֶעְתרּו?"  ַהֻאְמָנם  חּורֹות,  ּבַ "ְואֹוָתן 
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ר: ּבֵ ְרד ּדִ ַהְרּבַ  .18

טֹובֹות. ַאְך  ָאְמָנם,  ֶכל  ׂשֵ ּלֹות  ּדַ ֵאיְך,  ְועֹוד  "ֶנֶעְתרּו 
ֶנֶעְתרּו. לֹא  ָלל  ּכְ ֲחָבל,  ַמה  נּונֹות,  ְ ַהּשׁ

ֶהֱעִמיקּו, ָעמֹק  ּבֹור 
ֵמחֹול. ִהְתִקינּו  ׁשֹוט 

ֵעיֵניֶהן ְלַאֵחז  יַצד  ּכֵ י  ָיַדְעּתִ ַאְך 
ה. ּטָ ּמִ ּבַ ְלַבּלֹות  ֲאָחיֹות  ַבע  ׁשֶ ְוִעם 

עֶֹנג. ִלי  ה  ֵהֵסּבָ ַבע  ֶ ַהּשׁ ִמן  ַאַחת  ל  ּכָ
ּדֹון?"  ּנִ ּבַ ֵרִעי,  ּתֹור   , ַעְלּתָ ּפָ ַמה  ה,  ְוַאּתָ

ר: ּבֵ ּתֹור ּדִ  .19

ַהּקֹוֵצף, ִפיל  ַהּנָ י,  ָקַטְלּתִ ָיאִזי  ּתְ "ֶאת 
ָיַדי ִליכּו  ִהׁשְ ַאְלַבְלִדי  ן  ּבֶ ֵעיֵני  ֶאת 

ִהיר. ּבָ ָרִקיַע  ֶאל 
ְלִזְכִרי, ְלֵעד  ּגַ ֵהם   – מֹוָתם  ּכְ ֵאין   – י  ַמֲעׂשַ

ְלעֹוָלם. ֱאנֹוׁש  ֵני  ּבְ ֶהם  ּבָ יטּו  ְוַיּבִ
ּדֹון?" ּנִ ּבַ ְרד,  ַהְרּבַ יָך,  ֲעׂשֶ ַמּ ּוַמה 

ר: ּבֵ ְרד ּדִ ַהְרּבַ  .20

ֶהן ּבָ י  ְעּתִ ְעּתַ ּתִ  – ֲחצֹות  ּבַ "ָהרֹוְכבֹות 
ַעל. ּוִמּבַ ֵמָאדֹון  אֹוָתן  י  ְוָגַזְלּתִ

ֵלָבב, ה  ְקׁשֵ ָנִפיל  הּוא  ְרד  ּבַ ּלֶ ׁשֶ י  ְבּתִ ָחׁשַ
ִלי, ָנַתן  ֶקֶסם  ה  ַמּטֵ ת  ַמּתָ ּבְ

ְכלֹו." ׂשִ י  ִהְטַרְפּתִ ְתמּוָרה  ּבִ ַוֲאִני 

ר: ּבֵ ּתֹור ּדִ  .21

ָעֶול." ּבְ ְמּתָ  ּלַ ׁשִ ת  ַמּתָ ַעל  ְך  ּכָ "ְוִאם 
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ר: ּבֵ ְרד ּדִ ַהְרּבַ  .22

ְלקֹוַח, ִמּמַ ַעְצמֹו  ֶאת  ם  ְמַקּיֵ "ָהַאּלֹון 
ַעְצמֹו. ֶאל  ָקרֹוב  נּו  ֵמִאּתָ ֶאָחד  ל  ּכָ

ּדֹון?" ּנִ ּבַ ֵרִעי,  ּתֹור   , ַעְלּתָ ּפָ ַמה  ה,  ְוַאּתָ

ר:  ּבֵ ּתֹור ּדִ  .23

ִפיִלים  ּנְ ּבַ ִלְקטֹל  ָיָצאִתי  "ִמְזָרָחה 
ָהָהר. ֶאל  ָהעֹולֹות  ִפיִלים  ַהּנְ ּוִבְנׁשֹות 

ִפיל ַהּנָ ה  ִמְתַרּבֶ ָהָיה  ֹזאת  ִאְלָמֵלא 
ֱאנֹוׁש. ַזע  ּגֶ ָהָיה  ֶלה  ּכָ ּוְבִמיְדַגְרד 

ּדֹון?" ּנִ ּבַ ְרד,  ַהְרּבַ  , ַעְלּתָ ּפָ ַמה  ה,  ְוַאּתָ

ר: ּבֵ ְרד ּדִ ַהְרּבַ  .24

ִמְלָחָמה, ְמַחְרֵחר  ָהִייִתי,  ַוַלְנד  "ּבְ
לֹום. ׁשָ מֹוֵנַע  ֵרֵעהּו,  ּבְ ִאיׁש  ֵמִסית 

אֹוִדין ל  ׁשֶ ֶבט  ׁשֵ ֵהם  ֹוִעים  ַהּשׁ ַחְלֵלי 
ֲאַסְפסּוף."  ָהמֹון,  ַעל  ִרּבֹון?  ּתֹור  ִמי  ְוַעל 

ר: ּבֵ ּתֹור ּדִ  .25

ָהֵאִלים ִלְבֵני  י  ׁשַ חֹוֵלק  ָהִייָת  "לֹא 
ָלֵתת." ַהּכַֹח  ָיְדָך  ּבְ ָהָיה  לּו 

ר: ּבֵ ְרד ּדִ ַהְרּבַ  .26

ֶבר. ַהּגֶ הּוא  ֵלב  מּוג  ַאְך  ַרב,  אֹון  ּבְ ֵנָחן  "ּתֹור 
ְכָפָפה, ּבִ ִמְסּתֹור  ָמָצאָת  ַחד  ִמּפַ

ֵהַעְזּתָ לֹא  ְמָך,  ׁשִ הּוא  ּתֹור  י  ּכִ ׁשֹוֵכַח 
ְפָיאָלר.  ֹזאת  ַמע  ִיׁשְ ן  ּפֶ ץ,  ֶרּפְ ּגְ אֹו  ִלְתקַֹע  ֹנאד 
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ר: ּבֵ ּתֹור ּדִ  .27

לַֹח ִלׁשְ י  ָיֹכְלּתִ לּו  ָנָבל,  ְרד,  ַהְרּבַ "הֹו 
ַצר ַהּמֵ ְלֵמיֵמי  ֵמֵעֶבר  ֶאל  ָיִדי  ֶאת 

ָנֶפׁש." אֹוְתָך  ה  ַמּכֶ ָהִייִתי 

ר: ּבֵ ְרד ּדִ ַהְרּבַ  .28

יֵנינּו ּבֵ ֵאין  ָיְדָך,  ֶאת  ַלח  ׁשְ ּתִ ה  ְוָלּמָ
ִלי." ר  ַסּפֵ  ? ַעְלּתָ ּפָ ַמה  ָמדֹון.  לֹא  ִריב,  לֹא 

ר: ּבֵ ּתֹור ּדִ  .29

ַנַחל ַעל  י  ַמְרּתִ ׁשָ י,  ָנַסְעּתִ ִמְזָרָחה 
ב, ִנּצָ ָראּוִני  ם  ׁשָ ְסָוַרְנג  ֵני  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ֶהְפֵסד ּבְ ָיְצאּו  ַאְך  ִליכּו,  ִהׁשְ י  ּבִ ֲאָבִנים 
י.  ֵמִעּמִ ֲאלּו  ׁשָ לֹום  ָ ּשׁ ׁשֶ ְוסֹוָפם 
ּדֹון?  ּנִ ּבַ ְרד,  ַהְרּבַ יָך,  ֲעׂשֶ ּמַ ּוַמה 

ר: ּבֵ ְרד ּדִ ַהְרּבַ  .30

ַעְלָמה י  ּתִ ַגׁשְ ּפָ ם  ׁשָ י,  ָנַסְעּתִ "ִמְזָרָחה 
ַיַחד ּבְ ָצַחְקנּו  ן,  ּתָ ׁשְ ִמּפִ ִהיָרה  ּבְ

ֹעֶנג." ִלי  ֶהֱעִניָקה  י,  ָנַתּתִ ָלּה  ָזָהב 

ר:  ּבֵ ּתֹור ּדִ  .31

יר." ְלַמְכּבִ ָנאֹות  ים  ָנׁשִ "ָיַדְעּתָ 

ר: ּבֵ ְרד ּדִ ַהְרּבַ  .32

ֲעַדִין ָהִייִתי  ּתֹור,  ִלי,  ְעּתָ  ִסּיַ "לּו 
ן." ּתָ ׁשְ ִמּפִ ָחה  ַהּצֶ ַעְלָמה  ּבָ ַמְחִזיק 
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ר: ּבֵ ּתֹור ּדִ  .33

ָיְדָך." ּבְ עֹוֵזר  ָהִייִתי  י  ָיֹכְלּתִ "לּו 

ר: ּבֵ ְרד ּדִ ַהְרּבַ  .34

ִפיָך ּבְ ֶקר  ֶ ַהּשׁ ִמן  ׁש  ַהֲחׁשָ "ִאְלָמֵלא 
ֱאמּוִני." ָך  ּבְ נֹוֵתן  ָהִייִתי 

ר: ּבֵ ּתֹור ּדִ  .35

דֹוֶמה ּבְ ְך  נֹוׁשֵ י  ֵאיֶנּנִ ֶרֶגל  ף  "ּכַ
ָהָאִביב."  בֹוא  ּבְ ן  ׁשָ ַהּיָ ף  ְפּכַ ַלּכַ

ר: ּבֵ ְרד ּדִ ַהְרּבַ  .36

ּדֹון?" ּנִ ּבַ ֵרִעי,  ּתֹור   , ַעְלּתָ ּפָ ַמה  ה,  ְוַאּתָ

ר: ּבֵ ּתֹור ּדִ  .37

י, ָקַטְלּתִ ֶלִסי  ּבְ ְרֶסְרִקים  ַהּבֶ ּלֹות  ּכַ "ֶאת 
ע." ְוֶרׁשַ ֶהֶרס  זֹוְרעֹות  ַהּבֹוְגדֹות,  רּוצֹות,  ַהּפְ

ר: ּבֵ ְרד ּדִ ַהְרּבַ  .38

ב!"  ָחׁשֵ ּתֵ ה  ְלֶחְרּפָ ים  ָנׁשִ ּבְ "ִמְלָחָמה 

ר: ּבֵ ּתֹור ּדִ  .39

ּוְכָלל, ָלל  ּכְ ים  ָנׁשִ לֹא  ָהיּו,  ֵהן  "ְזֵאבֹות 
ָחְזָקה  ּבְ ִטְלְטלּו  ְרֶזל  ִמּבַ ַאּלֹות  ּבְ

ָהעֹוֶגֶנת,  ְסִפיָנִתי 
ּדֹון?" ּנִ ּבַ ְרד,  ַהְרּבַ  , ַעְלּתָ ּפָ ַמה  ה,  ְוַאּתָ
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ר: ּבֵ ְרד ּדִ ַהְרּבַ  .40

ָצא ּיָ ׁשֶ ָבא  ַהּצָ ׁשּורֹות  ּבְ י  "ָלַחְמּתִ
ָאֹדם." ּבְ ֲחִנית  ֹראׁש  ִלְצּבַֹע  ֵנס,  ְלָהִניף 

ר: ּבֵ ּתֹור ּדִ  .41

ִלְזרַֹע ּתָ  ׁשְ ּקַ ּבִ ׁשֶ עֹוֶלה  ָבֶריָך  "ִמּדְ
ְנָאה." ׂשִ יֵנינּו  ּבֵ

ר: ּבֵ ְרד ּדִ ַהְרּבַ  .42

ְלִפּצּוי ָיְדָך  ַעל  ן  ֶאּתֵ ַעת  "ַטּבַ
יָנם ּדִ ֶאת  ַהּפֹוֵסק  ֹוֵפט  ַהּשׁ ִמְנַהג  ּכְ

ים." ׁשִ ּתְ ִמְתּכַ ים  ִנּצִ ל  ׁשֶ

ר: ּבֵ ּתֹור ּדִ  .43

זּוי, ּבָ ּכֹה  ֶעְלּבֹון  י  ַמְעּתִ ׁשָ לֹא  "ֵמעֹוָלם 
ָפל?" ָ ַהּשׁ יב  ַהּנִ ֶאת  ָנַטְלּתָ  ֵמַאִין 

ר: ּבֵ ְרד ּדִ ַהְרּבַ  .44

אֹותֹו,  י  ָנַטְלּתִ ֵקִנים  ַהּזְ י  "ִמּפִ
ָהר." ּבָ ׁשֶ ָברֹות  ַהּקְ י  ָבּתֵ ּבְ ָהרֹוְבִצים 

ר: ּבֵ ּתֹור ּדִ  .45

ָנֶאה ם  ׁשֵ ָאֵכן  ָברֹות,  ַהּקְ י  ָבּתֵ "ּבְ
ֲאָבִנים."  י  ְלַגּלֵ

ר: ּבֵ ְרד ּדִ ַהְרּבַ  .46

ּדֹון." ּנִ ּבַ י  ְעּתִ ּדַ "זֹו 
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ר: ּבֵ ּתֹור ּדִ  .47

ִלְקָראְתָך ַצר  ַהּמֵ ֵמיֵמי  ֶאת  ֶאְצַלח  "ַרק 
ָלׁשֹון. ֶפל  ִמּכֶ ְלַמד  ּתִ ֶלַקח  ְועֹוד 
ק, ְיַרּסֵ ָך  רֹאׁשְ ֶאת  י  ְרִזּנִ ּגַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ב." ַיּבֵ ּתְ ָרם  קֹול  ּבְ צּוַע  ַהּפָ ֵאב  ּזְ ּכַ

ר: ּבֵ ְרד ּדִ ַהְרּבַ  .48

ֵביָתּה,  ּבְ ְמַאֵהב  ָך  ּתְ ִאׁשְ "ְלִסיף 
רֹאׁשֹו ַעל  ּתֹוִריד  ִאם  ה  ֲעׂשֶ ּתַ ְוטֹוב 

ָיֶדיָך." ֹכַח  ּבְ ָהֵאיִמים  קּוְרַנס  ֶאת 

ר: ּבֵ ּתֹור ּדִ  .49

ִלי, ְלַהְכִאיב  ְמָנת  ַעל  ב  ַגּבֵ ּתְ ְטּפּוִטים  "ּפִ
מֹוָך." ּכָ ׁשֶ ְחָדן  ּפַ  , ְרּתָ ּבַ ּדִ ֶקר  ׁשֶ ַבר  ּדְ

ר: ּבֵ ְרד ּדִ ַהְרּבַ  .50

יְתָך ּבֵ ֶאל  בֹוא  ִמּלָ ַאֵחר  ּתְ ּוְלַבל  ֱאֶמת,  י  ְרּתִ ּבַ "ּדִ
ַצר." ַהּמֵ ְצִליַחת  ַעל  ר  ְלַוּתֵ מּוָטב 

ר: ּבֵ ּתֹור ּדִ  .51

ָעֶליָך, י  ְזּתִ ְזּבַ ּבִ ְזַמן  י  ִמּדַ "יֹוֵתר 
ָבל." ַהּנָ ְרד  ַהְרּבַ

ר: ּבֵ ְרד ּדִ ַהְרּבַ  .52

ַמְעּבֶֹרת ַעל  ּבַ ׁשֶ ַמֲאִמין  ָהָיה  "ִמי 
עֹוָתיו." ַמּסְ ּבְ ְלתֹור  ַיְפִריַע 

ר: ּבֵ ּתֹור ּדִ  .53

ִסיָרְתָך ַקח  ְלָך,  ֲעָצִתי  ה  "ִהּנֵ
ַמְגִני." ל  ׁשֶ ָאִביו  ֶאל  ֵאַלי,  ּה  ּבָ ַוֲחֹתר 
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ר: ּבֵ ְרד ּדִ ַהְרּבַ  .54

ְצַלח."  ּתִ לֹא  י  ִאּתִ י  ּכִ ַהחֹוף,  ִמן  ק  ּלֵ "ִהְסּתַ

ר: ּבֵ ּתֹור ּדִ  .55

ַצר, ּמֵ ּבַ אֹוִתי  ַמֲעִביר  ֵאיְנָך  "ִאם 
ֵאֵלְך." ֶרְך  ּדֶ ֵאיזֹו  ּבְ ִלי  ַהְרֵאה 

ר: ּבֵ ְרד ּדִ ַהְרּבַ  .56

ה. ַרּבָ ֶרְך  ַהּדֶ ַאְך  ָקָצר,  הּוא  רּוב  "ַהּסֵ
ַלע, ַהּסֶ ַעד  ם  ָ ּוִמּשׁ ָהֵעץ  ַעד  ַרב  ֶרְך  ּדֶ

יַע ּגִ ּתַ ֶוְרַלְנד  ֶאל  ְך  ּכָ ֵנה,  ּפְ ֹמאָלה  ׂשְ ר,  ָיׁשָ ֵלְך 
ּתֹור. ָנּה,  ּבְ ֶאת  ְמָצא  ּתִ ְפיֹוְרִגין  ם  ׁשָ ּוְבֶוְרַלְנד 
אֹוִדין." ל  ׁשֶ ַמְמֶלֶכת  ֶאל  ְרּכֹו  ּדַ ֶאת  ִאיר  ּתָ זֹו 

ר: ּבֵ ּתֹור ּדִ  .57

יַע?" ְלַהּגִ ַהּיֹום  עֹוד  ַהאּוַכל  ֵאֵצא,  "ִאם 

ר: ּבֵ ְרד ּדִ ַהְרּבַ  .58

ה, ַהַחּמָ ְזִריַחת  ִעם  ּוְבֶפֶרְך,  ָעָמל  "ּבְ
ְמֵהָרה." ּבִ ָנֵמס  ּדֹוַמִני,  ֶלג,  ֶ ַהּשׁ י  ּכִ

ר: ּבֵ ּתֹור ּדִ  .59

ַמר, ַלַעג  ָבְרָך  ּדְ י  ּכִ ר,  ַדּבֵ ּתְ "ְקָצרֹות 
ָיד ִלי  ְטּתָ  הֹוׁשַ לֹא  י  ּכִ ְוַעל  ְך,  ּכָ ְוַעל 

ִנית." ֵ ּשׁ ּבַ ֵגׁש  ִנּפָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ם  ּלֵ ׁשַ ּתְ

ר: ּבֵ ְרד ּדִ ַהְרּבַ  .60

ָך."  ֹראׁשְ ַעל  ְרָענּות  ּפֻ ן  ִיּתֵ ִמי  ְוֵלְך,  "ֵצא 

�
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הערות
הפתיחה בפרוזה: תור: בנו של אודין, הלוחם הגדול ואל הרעם, נודע במסעותיו כמעט כמו אביו. במסעו למזרח 

הוא קוטל בין היתר את סקרימיר הנפיל.
אמו של תור היא יֹוְרד – Jord (אדמה).  .4

נֹות: תור מוצג בפי יריבו כאיכר גרוע החסר את שלושת המשכנות הבסיסיים של משק הבית:  ּכָ ה ִמׁשְ לֹוׁשָ ׁשְ  .6
הבית; הדיר, האורווה והרפת; האסם.

מֹו: מילולית, זאב טורף. ככל הנראה הברקה סרקסטית מצדו של בעל המעבורת. ִהיְלדֹוְלף ׁשְ  .9
ַרְדֵסי: מקום בלתי ידוע.   

ִמי: מילולית, כסוף הזקן – אחד מכינוייו של אודין. למותר לציין שהצגת השניים, אב ובנו זה  ׁשְ ְרד  ַהְרּבַ  .10
זה, מעוררת תהיות, זאת בעיקר לאחר שהאב, המחופש לאיש מעבורת, מגלה את שמו לבנו. ענף  מול 
במחקר האדה מבקש להוכיח כי הכוונה ללֹוקי, בעל חוש ההומור המוקצן ועושה הצרות הידוע בקרב אלי 

המרום. 
מֹות רּוְנְגִניר: Hrungnir, הנפיל רונגניר נפל מידו של תור בדו־קרב בין השניים, לאחר שהנפיל התערב כי   .14

סוסו מהיר יותר מסלפניר (Sleipnir), סוסו של אודין.
ְפיֹוְלָבר: Fjolvar, דמות עלומה.  .16

ַבע ֲאָחיֹות: איננו יודעים עליהן דבר. ְוִעם ׁשֶ  .18
ָיאִזי: Thjazi, נפיל שהצליח להפיל בפח את אידּון האלה ולחטוף אותה ליוטונהיים יחד עם תפוחיה (ראו  ּתְ  .19
הערה למסע סקירניר). בביקורו במשכן האלים, לאחר שלבש דמות עוף, האלים הבעירו מדורה ושרפו 

את תיאזי. כאן אודין מייחס מעשה זה לעצמו.
ַאְלַבְלִדי: Alvaldi, אביו של תיאזי. המעשה עצמו לא ידוע ממקורות אחרים.   

ֲחצֹות: מכשפות היוצאות בחצות הליל לרכוב על זאבים. מוטיב בסאגה הנורדית.  ָהרֹוְכבֹות ּבַ  .20
ְכָפָפה: אודין זורה מלח על פצעי תור בסיפור הנודע. באחד ממסעותיו מזרחה מצאו  ַחד ָמָצאָת ִמְסּתֹור ּבִ ִמּפַ  .26
תור ומרעיו מחסה בבית בודד ביער. לשמע רעש גדול מבחוץ זחלו כולם אל קיטון בקצה הבית. בבוקר 
התברר, למרבה החרפה, שהרעש נבע מנחירותיו של סקרימיר הנפיל, שישן בסמוך, בעוד הקיטון בו עשו 

את לילם לא היה כי אם קצה של כפפת הנפיל. 
ְפָיאָלר – Fjalar, משמותיו של הנפיל.   

ֵני ְסָוַרְנג: Svarang, ככל הנראה כינוי לנפילים. המקרה אינו מופיע במקורות אחרים.  ּבְ  .29
ְך: פתגם עתיק בדומה ל"מלבין פנים".  י נֹוׁשֵ ף ֶרֶגל ֵאיֶנּנִ ּכַ  .35

ְרֶסְרִקים: מילולית, מלבוש דובים. בני אדם היכולים ללבוש צורת זאב. מאוחר יותר כינוי לוויקינגים  ַהּבֶ  .37
תאבי דם. 

ֶלִסי: Hlesey, מילולית, אי אל הים, מזוהה עם לאסו (Läsö), האי הדני במצר קטגאט.   
בית  לוקסנה,  (ראו  לֹוקי  הוא  כאן המאהב  בניאופיה,  נודעה  תור,  Sif, אשת  ֵביָתּה:  ּבְ ְמַאֵהב  ָך  ּתְ ִאׁשְ ְלִסיף   .48

.(54
ַמְגִני: Magni, בנו של תור.  .53

ֶוְרַלְנד: Verland, הוא מידגרד, משכן בני אנוש.  .56
ְפיֹוְרִגין: Fjorgyn, משמותיה של יורד, אמו של תור ואשת אודין. ההלצה הסרקסטית בולטת לעין.  

�  � �
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Hymiskviða – יַרת ִהיִמיר ׁשִ

הערת פתיחה

ניכר  ֵאגיר הנפיל. באגיר עצמו לא  והעושר של  ֵאלים מכונסת בביתו רב השפע  חבורת 
בעל  מהם  מבקש  קרואים  הבלתי  מאורחיו  להיפטר  בניסיון  המצב.  מן  מאושר  שהוא 
כיוון שאין  לכולם.  דיה שיהיה אפשר לרקוח בה מי דבש  גדולה  לו קדרה  הבית להביא 
ברשותו  כי  הנזכר  טיר,  של  אביו  הימיר,  הנפיל  של  למשכנו  יוצאים  הם  בידם,  כזאת 
בו,  והמתרחש  הימיר  לבית  המסע  למשימה.  המתאימה  ענקית  יֹורה  מצויה  אביו  של 

שלפנינו.  היצירה  של  תוכנה  הם 
 Arnas) ארנס־מגנוס  בקודקס  גם  רגיוס  לקודקס  בנוסף  נשמרה   – הימיר  שירת 

1.(Magnæus
בשני כתבי היד מחזיק השיר 
במלואם,  המופיעים  בתים   39
השגיאות  מספר  רב  ובשניהם 
בשלבי  הנראה  ככל  שנעשו 
הקדום.  המקור  של  ההעתקה 
עם  (יחד  נמנית  הימיר  שירת 
עם  תרים)  ושירת  סקירניר  מסע 
הפיוטית  באדה  השירות  שלוש 
האלים  מסע  את  המתארות 

הנפילים.  במשכנות 
מניחה  המקובלת  הסברה 
באיסלנד  נתחברה  שהיצירה 
ראשית  או  ה-11  המאה  בשלהי 
אם  ויכוח  ניטש  כרגיל  ה-12. 
נוצרית  השפעה  ביצירה  ניכרת 
פגאני  בשיר  המדובר  שמא  או 
מפתיע,  שהדבר  ככל  לחלוטין. 
באדה  אזכור  ליצירה  אין 
ונראה  סנורי,  של  הפרוזאית 
למוטיב  ער  היה  לא  שהחוקר 

על שמו של ארני מגנוסן (Árni Magnússon), החוקר והאספן האיסלנדי, 1730-1663, מייסד אוסף כתבי היד.   1

.1893  (Fuseli) פיוזלי  הנרי  מידגרד.  בנחש  נלחם  תור 
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סנורי  אצל  מופיעים  זאת  לעומת  זו.  ביצירה  המרכזי  הנושא  שהוא  הקדרה"  "תחרות 
וכן  והימיר,  תור  של  לדיג  היציאה  דוגמת  שלפנינו,  בשיר  המצויים  אחרים  מוטיבים 

תור.  של  למרכבתו  הרתומים  הִעזים  ׂשעירי  של  צליעתם 
שירת הימיר היא ֶאפית ביסודה. היחס בין הנרטיב לדיאלוג נע סביב 75:25. השירה 
"שירת  בנושא  (להרחבה  הסקאלדים  שירת  את  המאפיינות  במטפורות  יחסית  מרובה 
יותר מאשר את שירת האדות – נושא שלמרבה הצער  הסקאלדים", ראו פרק המבוא) 
שמרתי  ביצירה  המופיעות  המטפורות  שלושים  מתוך  הגדול.  בחלקו  לתרגום  ניתן  לא 

במבוא.) תרגום  שיקולי  על  הפרק  ראו  בנושא,  (להרחבה  בלבד.  מעטות  על 
ההיבט האפי ביצירה בא לידי ביטוי בעלילותיו של תור, המבקר, כאמור, במשכנות 
היוטים בחיפוש אחר קדרת הענק. חיפוש הקדרה הוא אמנם הנושא המרכזי, אך הדגש 
פלסטי  זה ממד  באופן  תור, המקבל  גבורה של  על שורת מעשי  דבר  בסופו של  מושם 

הרשימה: להלן  הגרוטסקה.  סף  שעל  בהומור  מלּווה 
(בית  הימיר.  של  הקטלני  זעמו  מפני  עמוד,  מאחורי  מחסה  מוצאים  וטיר  תור   .1
הענק  הפר  של  ראשו  את  קורע  תור   .3  ;(15) לסעודה.  שוורים  שני  זולל  תור   .2  ;(12
בחכתו  לווייתנים  ולוכד  הדיג  הימיר בתחרות  על  גובר  תור   .4  ;(19) הימיר.  בעדרו של 
מנפץ  תור   .6  ;(27) הביתה.  החוף  מן  ידיו  במו  הלווייתנים  שני  את  גורר  תור   .5  ;(23)
מביתו  ולשאתה  הענקית  היֹורה  את  להניף  מצליח  תור   .7  ;(31) המכושף.  הגביע  את 
הרודפים  הימיר  משבט  הנפילים  ֵגיסות  את  בקורנסו  קוטל  תור   .8  ;(34) הנפיל.  של 

(36) אחריו. 
רוב שירי האדה אינם עומדים בכלל הפרוזודי של 8 שורות לבית, או 4 בכפולות של 
בולטת  זו  מגמה  לקורא.  בזאת  המוגש  בתרגום  כולל  התרגומים,  ברוב  שמופיע  כפי   ,2
בבתים  שורות  של  וקבוע  שווה  מספר  של  העדרו  את  שלפנינו.  ביצירה  שאת  ביתר 
טקסט  שבהם  מקרים  קרי:  ב"לקונות",  להסביר  היה  נהוג  לדוגמה)  ו-24   20 (בתים 
המקובל,  על  עלה  השורות  שמספר  במקרים  זאת,  לעומת  אחרת.  זו  מסיבה  נמחק 
 (Lacuna & Interpolation) זו של "חוסר מול שרבוב"  נטען כי שורות "שורבבו". תפיסה 
מכוון  כנתון  אל שני המקרים  להתייחס  המודרני, המעדיף  לשינוי מהותי במחקר  זכתה 

המחבר.  של 

�
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יַרת ִהיִמיר ׁשִ

ָהֵאִלים  ׁשּו  ּקְ ּבִ ָעָבר  ּבֶ ם  ׁשָ ֵאי   .1
א, ַצְוּתָ ּבְ ֵהֵסּבּו  ְסעּוָדה.  ַלֲעֹרְך 
ָלֲחׁשּו, ָדִמים  ּבְ ְזמֹורֹות  ֵהִטילּו 

ַפע.  ֶ ַהּשׁ ֵאִגיר  ֵאֶצל  ָמצּוי  י  ּכִ ָראּו 

ִפיל,  ַהּנָ ב  ָיׁשַ ֵמַח  ׂשָ ַנַער  ּכְ   .2
ָהֲעָנק. ְלסּוָמא,  ְמֵהָרה  ִבּ ָמה  ּדָ ַאְך 

ְוָאַמר: ֵעיָניו  ּבְ ִהְתּבֹוֵנן  ִאיג  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ
ָלֵאִלים." ְסעּוָדה  ַמֵהר  ִחיׁש  ֲערְֹך  "קּום, 

ִאיג, ן  ּבֶ ל  ׁשֶ ָבָריו  ּדְ ֵאִגיר  ֶאת  יזּו  ִהְרּגִ  .3
אֹוְרָחיו. ּבְ ִלְנֹקם  ִלּבֹו  ּבְ ָאַמר  ָאז 

ִקּבֶֹלת: ַרב  ְלָהִביא,  ָהֵאל  ִמן  ַרׁש  ּדָ ִסיר 
ָהֵאִלים."  ְלָכל  ָמד  ּתְ ל  ֵ ְלַבּשׁ ְמָנת  "ַעל 

רֹום ּמָ ּבַ ֹוְלִטים  ַהּשׁ ָהֵאִלים  לּו  ׁשְ ּכָ ַאְך   .4
ְדָרׁש. ּנִ ּכַ דֹול  ּגָ ִסיר  ְלֵאִגיר  ְלָהִביא 
ר, ְוִדּבֵ ַתח,  ּפָ יו  ּפִ ֶהָחָכם  ִטיר  ֲאַזי 

ְנבֹוָנה.  ֵעָצה  ְללֹוִריִתי  יא  ְוִהּשִׂ

ָהָרִקיַע, ית  ַתְחּתִ ּבְ ֶאִליָבָגר,  ִמְזַרח  "ּבְ  .5
ֶהָחָכם, ִהיִמיר  מֹו  ׁשְ ִפיל,  ַהּנָ ָאִבי  ר  ּדָ
ד ִנְכּבָ ִסיר  ָידֹו  ּבְ ָהִאיׁש,  הּוא  מֹוִליִדי 

ֵקרּוב." ּבְ ְרָסה  ּפַ הּוא  ִלי  ַהּכְ ל  ׁשֶ ָעְמקֹו 

ר: ּבֵ ּתֹור ּדִ   .6

ַחת?" ּלַ ּקַ ּבַ ה  ִנְזּכֶ י  ּכִ ה  ַאּתָ "ֲהָבטּוַח 
ר: ּבֵ ּדִ ִטיר 

ָעְרָמה." ּבְ ְפַעל  ּנִ ׁשֶ ְתַנאי  ּבִ ֹזאת  ה,  "ִנְזּכֶ
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ֶעֶרב, ַעד  ִמּבֶֹקר  ָרִכים  ּדְ ּבַ ֲעטּו  ׁשָ  .7
ֶאִגיל, ל  ׁשֶ ָנֵוהּו  ֶאל  יעּו  ִהּגִ ֵמַאְסַגְרד 

ים ָהִעּזִ ִעיֵרי  ׂשְ ֶאת  יר  ַלּדִ הֹוִליכּו 
ִהיִמיר. ל  ׁשֶ יתֹו  ּבֵ ֶאל  ָצֲעדּו  ם  ָ ּוִמּשׁ

ַגׁש, ּפָ ִטיר  נּוָאה  ַהּשְׂ ָסָבתֹו  ֶאת  ֲאַזי   .8
ֵהִגיחּו. ֵתֶפיָה  ִמּכְ ְלּגֹולֹות  ּגֻ ע־ֵמאֹות  ׁשַ ּתְ

ָזָהב, ּבְ ֲעטּוָרה  ּה  ּלָ ּכֻ ַאֲחֶריָה, 
ִלְבָנּה.  ָמד  ּתְ ָהַרּקֹות  ֶצַחת  ה  יׁשָ ִהּגִ

ִאּלּו ָהָיה  ָעִדיף  ִפיִלים,  ַהּנְ "ְקרֹוַבי   .9
ַחת, ּלַ ַהּקַ ְפִנים  ּבִ ֶאְתֶכם  י  ְבּתִ הֹוׁשַ

ָהאֹוְרִחים ׂשֹוֵנא  י  ִאיׁשִ ׁשֶ יָון  ּכֵ זֹאת 
כּופֹות." ּתְ לֹו  קֹוֶרה  ֶזה  ָליו,  ִמּכֵ ֵיֵצא  עֹוד 

ַהּצֹוֵלַע, ִהיִמיר  ב  ׁשָ ֵליל,  ֶטֶרם  ְמֻאָחר,    .10
ְיָתה. ַהּבַ ִיד  ַהּצַ ִמן  ָהַאְכָזר,  ִפיל  ַהּנָ

ִהְרִעידּו, ֶקַרח  ִליֵדי  ּגְ ּפֹוֵסַע,  הּוא  אּוָלם  ּבָ
ָזָקן. מֹו  ּכְ ה  ּסָ ּכִ פֹור  ּכְ ָהֲעָנק  ַסְנֵטר  י  ּכִ

טֹובֹות, ִלי  ׂשֹורֹות  ּבְ ִהיִמיר,  ְלָך,  לֹום  "ׁשָ  .11
אּוָלם, ּבָ ר  ְלַבּקֵ א  ּבָ ֵננּו  ּבְ ט,  ַהּבֵ

ִעּמֹו, יַע  ִהּגִ ֵואּור  ל  ׁשֶ ׂשֹוְנאֹו  ם  ּגַ
ּבֹור." ַהּגִ ם  ׁשֵ הּוא  רֹות  ָהָאָדם,  ְיִדיד  הּוא 

ְמלֹון, ַהּגַ ִקיר  ְלַיד  ִבים  יֹוׁשְ ֵהם  ְרֵאה,   .12
ָהַעּמּוד.  ֵמֲאחֹוֵרי  ִאים  ֶנְחּבָ

ָהַעּמּוד, ִהְתּפֹוֵרר  ִהיִמיר,  ּבֹו  יט  ִהּבִ
ַמְעָלה. ִמּלְ ְקָרה  ַהּתִ קֹוַרת  ַאְרָצה  ָמָטה 

ְקָרה, ַהּתִ ִמּקֹוַרת  ָנְפלּו  יֹורֹות  מֹוֶנה  ׁשְ   .13
אּות. ּיָ ּכַ ָלה  ְ ֻחּשׁ י  ּכִ ָצה  ֻנּפְ לֹא  ַאַחת  ַרק 

ֵקן ַהּזָ ִפיל  ַהּנָ יֹוְצִאים,  ֵהם  ְחּבֹוא  ִמּמַ
ָהַאְכָזר. טֹו  ַמּבָ אֹוְרָחיו  ּבְ ָנַתן 
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טֹובֹות  לֹו  ר  ּשֵׂ ּבִ לֹא  ִהיִמיר  ל  ׁשֶ ִלּבֹו   .14
ִפיִלים.  ַהּנְ אֹוֵיב  ֶאת  אֹוְרָחיו  ין  ּבֵ ָרָאה  ֵעת 

ֶלָחֵצר,  ְררּו  ּגָ ָקר  ּבָ ֵני  ּבְ ה  לֹוׁשָ ׁשְ ֲאַזי 
ל. ֵ ְלַבּשׁ ָרם  ׂשָ ּבְ ֶאת  ִפיל  ַהּנָ ה  ִצּוָ

ה, לֹוׁשָ ְ ַהּשׁ ָוִרים,  ְ ַהּשׁ י  ָראׁשֵ ֶאת  ְרתּו  ּכָ  .15
ָהֵאׁש,  ַעל  ָנְתנּו  ָגִרים  ַהּפְ ְוֶאת 

ְיצּוַע ַעל  ָעָלה  ֶטֶרם  ּבְ עֹוד  ַעְצמֹו  ּתֹור 
ֵמֶהם. ַנִים  ׁשְ ַלע  ּבָ ָאבֹון  ּתֵ ֹרב  ּבְ

ְלרּוְנְגִניר ִפיל  ַהּנָ ֵהִעיר  ְלַמְרֵאהּו   .16
ּתֹור, ל  ׁשֶ ֹוַפַעת  ַהּשׁ ָרה  ַהּכֵ ַאת  "ִמּפְ י:  ּכִ

ֶלֱאֹכל,  ַבר־ָמה  ּדְ ְרצֹוֵננּו  ּבִ ִיְהֶיה  ִאם 
ָלצּוד." ְמזֹוֵננּו  ֶאת  ְלָמֳחָרת  ֵנָאֵלץ 

ָרצֹון ּבְ ְלַהְפִליג  ֵיֵצא  י  ּכִ יד  ִהּגִ ֵואּור   .17
אּות. ּיָ ּכַ יֹון  ּתָ ּפִ ִהיִמיר  לֹו  ן  ִיּתֵ ִאם 

ר: ּבֵ ִהיִמיר ּדִ   .18

ִמְתָיֵרא, ֵאיְנָך  ִאם  ָקר,  ּבָ ֵעֶדר  ֶאל  "ֵלְך 
ְמָצא ּתִ ם  ׁשָ ְנִפיִלים,  ַהּקֹוֵטל  ה  ַאּתָ
ם, ְמֻפּטָ ׁשֹור  גֹון  ּכְ ְלָדִגים,  ַמֲאָכל 

ְיָלִדים." ַחק  ִמׂשְ הּוא  ָך  ּלְ ׁשֶ יֹון  ּתָ ּפִ

ַער ַהּיַ ֶאל  ז  ְוֶנְחּפַ ִפיִלים  ַהּנְ אֹוֵיב  ָקם    .19
ִמּמּולֹו, חֹר  ׁשָ ר  ּפַ ָרָעה  ָאחּו  ּבָ ם  ׁשָ

ָיָדיו ּבְ ה  ּסָ ַהּגַ ֵהָמה  ַהּבְ ַקְרֵני  ֶאת 
ר. ַהּפָ ל  ׁשֶ ָעְרּפֹו  ֶאת  ר  ּבֵ ְוׁשִ ָנַטל  הּוא 

ר: ּבֵ ִהיִמיר ּדִ  .20

ְמַלאְכּתֹו, ַהּיֹוֵדַע  ט  ַנּוָ ּכְ י,  ּדִ "ִמּצִ
נּו." ֵמִאּתָ ֶעְזָרְתָך  ָחַסְכּתָ  לּו  ָהָיה  טֹוב 
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ַהּקֹוִפים  ַעם  ן  ּבֶ ַעל  ים  ָיׁשִ ַהּתְ ֲאדֹון  ָאז   .21
ָהְלָאה, ָלׁשּוט  ים  ּלִ ַהּגַ ְך  ַרּמַ ּבְ ה  ִצּוָ

ֵאיֶנּנּו י  ּכִ ִפיל  ַהּנָ ִלְדָבָריו  יב  ֵהׁשִ ַאְך 
ָכְך. ּבְ לֹו  י  ּדַ ְוִכי  ַלְחּתֹר  עֹוד  ָחֵפץ 

ִלְוְיָתִנים ֶצֶמד  ַהּנֹוָדע  ִהיִמיר  ָאז    .22
ְוֵהִניף, ְך  ָמׁשַ ה,  ַחּכָ ּבַ ֶהֱעָלה 

 – אֹוִדין  ל  ׁשֶ ֵארֹו  ׁשְ ְרָכַתִים  ּוַבּיַ
ָעְרָמה. ּבְ ְתיֹונֹו  ּפִ ִהְתִקין  ֵואּור, 

ֶתן, ַהּפֶ ֶאת  ַהּקֹוֵטל  ָאָדם,  ַעל  ֵגן  ַהּמָ  .23
ָקר. ּבָ ן  ּבֶ ֵמֹראׁש  ְתיֹונֹו  ּפִ ִהְתִקין 
ָהֵאִלים ׂשֹוֵנא  ָהֹראׁש  ֶאת  ַלע  ּבָ
ָהָאֶרץ. ֶאת  צּולֹות  ּמְ ּבַ יף  ּקִ ַהּמַ

יָרה ַהּסִ ִסּפּון  ַעל  ָהֶאֶרס  ֶתן  ּפֶ ֶאת   .24
ֵלב, ְוֹעז  ִלְגבּוָרה  ַהּנֹוָדע  ּתֹור  ֵהִטיל 
ִעיר ַהּשָׂ ֹראׁשֹו  ֶאת  יׁש  ַפּטִ ּבְ ְורֹוֵצץ 

ֵאב. ַהּזְ ֶפְנִריר  ל  ׁשֶ ָאִחיו  ֶתן,  ַהּפֶ ל  ׁשֶ

יבּו, ֵהׁשִ ֵהד  ָלִעים  ַהּסְ ְפֶלֶצת,  ַהּמִ ָזֲעָקה   .25
ְוָרַעׁש, ְלֵטל  ִהּטַ ב  ַהּסָ ְוַהֶחֶלד 
--------------------

ִים. ַהּמַ ֶאל  ָנַפל  ב  ׁשָ ג  ְוַהּדָ

יתֹו, ּבֵ ֶאל  ַהחֹוֵתר  ִפיל  ַהּנָ ֶנֱעַצב   .26
ים, ּלִ ּגַ ין  ּבֵ ְסִפיָנתֹו  ט  ְמַנּוֵ
ה. ִמּלָ לֹא  ַלט,  ּפָ ֶהֶגה  לֹא 
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ר: ּבֵ ִהיִמיר ּדִ   .27

ָלאָכה?  ַהּמְ ַמֲחִצית  ּבְ ַיַחד  י  ִעּמִ "ֲהַתְחלֹק 
ִאיץ, ּתָ נּו  ּלָ ׁשֶ ֶזה  ם  ּוְבֵתיׁש־ַהּיָ

ִביא, ּתָ ִיג  ַהּדַ ֶאת  ְלַבד  ְיָתה  ַהּבַ אֹו 
ַער?" ּוַבּיַ ָהִרים  ּבֶ ַהּיֹוָרה  ֶאת  א  ְוִתּשָׂ

ָידֹו ּבְ ָנַטל  ּתֹור  ם  סּוס־ַהּיָ ְמׁשֹוט  ֶאת   .28
ים. ּלִ ּגַ ּבַ ִפיל  ַהּנָ ְסִפיַנת  ֶאת  יט  ְוֵהׁשִ
ְלַבּדֹו א  ָנׂשָ ּתֹור  ִהיִמיר  ל  ׁשֶ ְלֵביתֹו 

ּוְדָלִיים. ְמׁשֹוִטים  ים,  ּלִ ֲהמֹות־ַהּגַ ּבַ ֶאת 

א ְוַהּגֵ ׁש  ָהִעּקֵ ִפיל  ַהּנָ ִהיִמיר  ַאְך   .29
ְוָאַמר: ַרב,  ּכַֹח  ְלתֹור  י  ּכִ הֹוָדה  לֹא 

ֶהְכֵרַח ּבְ ֵאינֹו  ָלׁשּוט  "ַהּיֹוֵדַע 
ּבֹר." ִלׁשְ ִביַע  ּגָ ֵיׁש  יַצד  ּכֵ יֹוֵדַע 

ֹדַלח ִמּבְ ִביַע  ּגָ לֹוִריִתי  ָאז  ָנַטל   .30
ֶאֶבן, ָעׂשּוי  מּוָצק  ַעּמּוד  ּבְ ִליְך  ְוִהׁשְ

ְלִהיִמיר  ָהַעּמּוד,  ִלְרִסיִסים  ץ  ִהְתַנּפֵ
ֹקֶדם. ּכְ הּוא  ֵלם  ְוׁשָ ׁש,  ֻהּגַ ִביַע  ַהּגָ

יֹוַדַעת זֹו  ָאה  ַהּנָ ִהיִמיר  ת  ֵאׁשֶ ֲאָבל   .31
ֵעָצה: ְללֹוִריִתי  יא  ְלַהּשִׂ יַצד  ּכֵ

ִהיִמיר,  ל  ׁשֶ ֹראׁשֹו  ּבְ ַהּכֹוס  ֶאת  ֵלְך  "ַהׁשְ
ְזכּוִכית."  ַעת  ּבַ ִמּקֻ ְלּתֹו  ְלּגָ ּגֻ ה  ָקׁשָ י  ּכִ

ים ָיׁשִ ַהּתְ ֲאדֹון  ַרְגָליו  ַעל  ָקם  ֲאַזי   .32
ִליְך, ִהׁשְ הּוא  ּכֹוסֹו  ֶאת  ֵאִלים  ּוִבְזרֹוַע 

ִהיִמיר,  ל  ׁשֶ ְלֹראׁשֹו  ָקָרה  לֹא  ָבר  ּדָ ַאְך 
ץ.  ִהְתַנּפֵ ִלְרִסיִסים  ִביַע  ַהּגָ ְוַרק 
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ר: ּבֵ ִהיִמיר ּדִ   .33

ִביַע ַהּגָ אֹוָצר,  ִלי  ָאַבד  ֶזה  ה  "ִהּנֵ
ִלְרִסיִסים." ץ  ְמֻנּפָ י  ְרּכַ ּבִ ַעל  ח  ַהּנָ

הֹוִסיף. ּלְ ַמה  ִלי  "ֵאין  ִפיל:  ַהּנָ ָאַמר  עֹוד 
נּו?  ִעּמָ ֶזה  ֲהָנכֹון  ָמד,  ַהּתְ ַעל  ּוָמה 

ּכַֹח ֶכם  ּבָ ֵיׁש  ִאם  ֵרר  ִיְתּבָ ה  ַעּתָ ַרק   .34
ַהּיֹוָרה."  ֶאת  יְתֶכם  ּבֵ ֶאל  את  ְוָלׂשֵ ְלָהִניף 

ָהָאֶרץ ִמן  אָתּה  ְלׂשֵ ֲעַמִים  ּפַ ה  ִנּסָ ִטיר 
ֹעֶרף. ת  ּוְקׁשַ מּוָצָקה  ַחת  ּלַ ַהּקַ ָבה  ִנּצְ ַאְך 

ַחת, ּלַ ַהּקַ ׁשּוֵלי  ֶאת  מֹוִדי  ֲאִבי  ַפס  ּתָ  .35
יָה, ְחּתֶ ִמּתַ ה  ָהִרְצּפָ ְיסֹודֹות  ֶנֶעְקרּו 

רֹאׁשֹו, ַעל  ִסיף  ַעל  ּבַ ַהּיֹוָרה  ֶאת  ֵהִניף 
ַחת. ּלַ ַהּקַ ָיִדּיֹות  ּבְ ֲעֵקָביו  טּו  ֶנְחּבְ

ָנה,  ּפָ אֹוִדין  ן  ּבֶ ׁשֶ ּכְ ָלֶלֶכת,  ִהְרִחיקּו  לֹא   .36
ֵמָאחֹור. ּקֹוֶרה  ּבַ יט  ְוִהּבִ ָחַזר 

ְלּגֹולֹות ּגֻ י  ְמֻרּבֵ יס  ּגֵ ֹראׁש  ּבְ ָרָאה  הּוא 
ִפיל.  ַהּנָ ִהיִמיר  ֶאת  ִחּלֹות,  ִמּמְ ז  ְחּפָ ַהּנֶ

ֵהִניף ַהּיֹוָרה,  ֶאת  ֵמֹראׁשֹו  ֵהִסיר  ּתֹור   .37
ָהמֹון, ּבֶ ִליְך  ְוִהׁשְ ָהֵאיִמים  קּוְרַנס  ֶאת 

--------------------
ָקַטל.  ּתֹור  ָמָמה  ְ ַהּשׁ ֲעָנֵקי  ל  ּכָ ֶאת  ְך  ּכָ

ְיָתה ַהּבַ ֶרְך  ּדֶ ּבַ ִלְנֹסַע  ִהְרִחיקּו  לֹא   .38
ַאְרָצה. ַרע  ּכָ ֲחִצי־ֵמת  ּתֹור  ל  ׁשֶ ִיׁש  ְוַהּתַ

ָרה, ּבְ ִנׁשְ צּול,  ַהּיָ ְלַיד  זֹו  ַרְגלֹו, 
ָפל. ָ ַהּשׁ ְקֶרה  ַלּמִ ַרם  ּגָ ׁשֶ הּוא  לֹוִקי 
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ַהּיֹוְדִעים ם  ַאּתֶ  – ם  ַמְעּתֶ ׁשְ ָלֶבַטח  ַאְך    .39
ִמְנָהָגם, ְוֶאת  ָהֵאִלים  קֹורֹות  ֶאת 

ְך ּכָ ַעל  לֹו  ם  ּלֵ ׁשִ ִפיל  ַהּנָ יַצד  ּכֵ
ְיָלָדיו.  ֵני  ׁשְ ֶאת  ָידֹו  ּבְ ָנַתן  ֵעת 

ַח, ְמַנּצֵ א  ּבָ ָהאֹון  ַרב  ֵאִלים  מֹוֶעֶצת  ֶאל   .40
ִהיִמיר, ל  ׁשֶ ִקְנָינֹו  ַהּיֹוָרה  ֶאת  ְוֵהִביא 

ׂשֹון ׂשָ ּבְ ּתּו  ִיׁשְ ֹחֶרף  ָכל  ּבְ ּוֵמָאז 
ֵאִגיר.  ל  ׁשֶ ֵביתֹו  ּבְ ַבׁש  ּדְ ֵמי  ּכֹוס  ָהֵאִלים 

הערות
עם  באגדות  הנזכר  פגאני  מנהג  הוא  בדם  טבולות  זמורות  קבוצת  באמצעות  עתיד  גילוי  ְזמֹורֹות:   .1

סקנדינביות. 
ִאיג: משמותיו של אודין.   .2

ִסיף: אשת תור.  .3
ִטיר: Tyr, אל המלחמה. אחד ממעשיו הנודעים הוא מלחמתו בַגְרם, הכלב שומר התופת, שבמהלכה מצאו   .4

את מותם גם טיר וגם גרם. 
לֹוִריִתי: Hlorrithi, משמותיו של תור.  

ֶאִליָבָגר: Elivagar, מילולית, "נחשולי סער", מן המטפורות הלשוניות שתרגומן המילולי לא יוסיף לערכה   .5
הפיוטי של היצירה. מכאן שהעדפתי את המקור. 

הימיר  של  כבנו  עצמו  את  מציג  במשתה,  הנוכח  אודין,  של  מבניו  טיר,  מדוע  ברור  לא   .Hymir ִהיִמיר:   
הנפיל. 

ֶאִגיל: Egil, דמות בלתי מזוהה.   .7
ַגׁש: אם אמנם הימיר הוא אבי טיר, כי אז הגברת בעלת תשע מאות הראשים  נּוָאה ִטיר ּפָ ֲאַזי ֶאת ָסָבתֹו ַהּשְׂ  .8

היא סבתו. אין אנו יודעים עליה דבר ממקורות אחרים וזו הופעתה היחידה.
ּבֹור." מן המשפטים המשובשים כליל.  ם ַהּגִ יַע ִעּמֹו, / הּוא ְיִדיד ָהָאָדם, רֹות הּוא ׁשֵ ל ֵואּור ִהּגִ ם ׂשֹוְנאֹו ׁשֶ "ּגַ  .11
ההנחה המקובלת היא כי ואור ורות (Hroth – Veur) הם משמותיו של תור (תור – רות בהיפוך אותיות). 

אם אמנם כך, מיהו השונא? כך או אחרת, שמות אלה מופיעם כאן פעם אחת ויחידה. 
ִפיִלים: הכוונה לתור. הימיר מזכיר לו זאת מדי פעם. אֹוֵיב ַהּנְ  .14

רּוְנְגִניר: Hrungnir, נפיל, רעהו של הימיר.   .16
ים: הוא תור, שהתיישים גררו את מרכבתו. ָיׁשִ ֲאדֹון ַהּתְ  .21
ן ַעם ַהּקֹוִפים: הכוונה לציין את טיפשותו של הימיר. ּבֶ  

ים: בספינה. ּלִ ְך ַהּגַ ַרּמַ ּבְ  
ֵאב: ִמיְדַגְרְדסֹוְרם – Mithgarthsorm הנחש, (כאן הפתן) יצא, בדומה לפנריר הזאב,  ל ֶפְנִריר ַהּזְ ֶתן, ָאִחיו ׁשֶ ַהּפֶ  .24

אף הוא מחלציו של לוקי והנפילה אנגרבודה (Angrbotha), ראו וולוספו בית 39. 

�
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(כך  הים  אל  וזה שב  הנחש,  את  תור  בו משך  הכבל  את  חתך  הנראה שהימיר  ככל  מסופר  החסר  בקטע   .25
הגרסה של סנורי באדה החדשה).

ם: מטפורה לספינה. ּוְבֵתיׁש־ַהּיָ  .27
ם: כנ"ל. סּוס־ַהּיָ  .28

ים: הלווייתנים. ּלִ ֲהמֹות־ַהּגַ ּבַ  
ַעל ִסיף: הוא תור. ֲאִבי מֹוִדי... ּבַ  .35

ְלּגֹולֹות: מוטיב הנפילים מרובי הגולגלות אופייני לסאגה הנורדית ולסיפורי עם. עם זאת יש  ּגֻ י  ְמֻרּבֵ יס  ּגֵ  .36
לציין שמקרה הסבתא של טיר הוא יוצא דופן. 

ָפל: אחת מהלצותיו הרבות של לוקי. ָ ְקֶרה ַהּשׁ ַרם ַלּמִ ּגָ לֹוִקי הּוא ׁשֶ  .38
בבית  הימיר  משכן  אל  בדרכו  תור  עצר  כאשר  סנורי,  אצל  המסופר  פי  על  ְיָלָדיו:  ֵני  ׁשְ ֶאת  ָידֹו  ּבְ ָנַתן  ֵעת   .39
אחד האיכרים בו עשה את הלילה, תַיאלִפי, בנו של האיכר, חתך את רגלו של אחד מן התיישים הרתומים 
למרכבתו של תור. לנוכח זעמו של תור על המעשה, מסר לו האיכר כפיצוי את שני בניו. מכאן שסנורי 

מנקה כליל את לוקי מן האחריות למעשה. 

�  � �
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Lokasenna – ְמָדֵני לֹוִקי

הערת מבוא

זו  והיצירה שלפנינו מביאה סוגה  תחרות עלבונות היא מוטיב מקובל בסאגה הנורדית, 
אל שיאה. לוקי, עושה הצרות הנצחי, המתנצח עם כל מי שאתרע מזלו להיתקל בפגע 
למי  חייבים  נותרים  לא  לציין שאלה  למותר  באלים.  זה, מטיח עתה את עלבונותיו  רע 

מאחור.  לו  תלויה  שרצים  של  אינסופית  שקּוּפה 

1895. הצייר   ,Den ældre Eddas Gudesange (Frölich). מתוך:  פרוליך  לורנץ  ללוקסנה.  איור 
סביב.  הסועדים  שמות  את  רשם 
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מינית.  קרי:  מוסרית,  הפקרות  של  אופי  רוב  פי  על  נושאות  לוקי  של  האשמותיו 
טענתו של לוקי היא כי הפקרותם של האלים, הבוגדים באופן זה בשליחותם המוסרית, 
 ,Ragnarok  – ַרגָנרֹוק   – העולם  לקץ  יביא  והדבר  יושבים,  הכול  עליו  הענף  את  תכרות 

אחרונה.  עולם  במלחמת  וקצם  האלים  שקיעת  הוא 
בלתי  אורח  לוקי,  ונפילים.  ַאלפים  ָונירים,  אלים,  של  מגוון  קהל  הגיע  למשתה 
לדעת  מבקש  לוקי  אגיר.  של  משרתו   ,Eldir  – אלדיר  את  ופוגש  לאולם  נכנס  קרוא, 
דבר  בו  אין  יהיה,  אשר  הנושא  שיהיה  לו  משיב  אלדיר  במשתה.  המסובים  דנים  במה 
הכנסת  של  המקודש  העיקרון  פי  על  ישיבה,  מקום  מבקש  לוקי  לוקי.  אודות  חיובי 
את  ודוחה  ּבָרגי,  את  מעליב  לוקי  ברצון.  שלא  הגם  מקום,  לו  מפנה  אודין  אורחים. 
לוקי  אך  בוויכוח,  להתערב  מבקשת  אידון  לדו־קרב.  לצאת  ודורש  לפשרה,  נכונותו 
לוקי  אך  דבר־מה  לומר  מבקשת  הצניעות,  אלת   ,Gefjun  – ֶגפיּון  עלבונות.  בה  מטיח 
בחרפות  שיאה  אל  מגיעה  הגידופים  תחרות  המשתלחת.  בלשונו  בה  מצליף  כהרגלו 
אותו  שירסק  לוקי  על  ומאיים  למשתה  מגיע  תור  ולוקי.  אודין  ביניהם  שמחליפים 
הוא  נבהל.  שלוקי  נראה  סוף־סוף  פיו.  את  לנבל  יחדל  לא  זה  אם  הנודע,  בקורנסו 
המקום  את  להעלות  שבכוונתו  האחרון  בבית  מעיר  עוד  יצא  בטרם  אולם  ועוזב,  קם 

באש. 
הלֹוָקֶסָנה נמצאת בכתב היד רגיוס בלבד, וסנורי מצטט מתוכה בית אחד של ארבע 
המיתולוגיה  של  אנציקלופדיה  מעין  מהווה  והיא  היטב,  נשמרה  היצירה  בלבד.  שורות 
הנורדית בזעיר אנפין. יצוין שבמערכת העלבונות ההדדיים יוצא לוקי וידו על העליונה. 
ולא  מגומגמת  זאת,  לעומת  המסובים,  האלים  תגובת  סולח.  ואיננו  מבריק  רהוט,  הוא 

לוקי.  של  לשונו  בחלקת  להתחרות  בדבריו  מצליח  אודין  ורק  משכנעת, 
 – ובזכותן  לאירוע,  נאותה  מסגרת  מעניקות  הן  רבה.  חשיבות  בפרוזה  להערות 
לקונות  וללא  מרתקת  מגובשת,  שירה  היא  לוקסנה   – באדה  אחרות  ליצירות  בניגוד 

העלילה. רצף  את  המשבשות  תוספות  או 

�
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ְמָדֵני לֹוִקי
הגדולה  הקדרה  את  שקיבל  לאחר  לאלים,  דבש  מי  רקח  גימיר,  גם  המכונה  ֵאגיר, 
במסעותיו  היה  שכן  הגיע  לא  תור  רעייתו.  וְפריג  אודין  באו  המשתה  אל  שביקש. 
מי  הקיטע,  טיר  אשתו.  ואידּון,  ָרִגי  ּבְ וכן  במקום,  הייתה  אשתו,  סיף,  אולם  במזרח. 
המשתה.  אל  בא  הוא  גם  אותו,  לקשור  ביקש  טיר  כאשר  ידו  את  טרף  ֶפְנריר  שהזאב 
ושני  אודין,  של  בנו  ִויָדר,  וכן  וְפֵרָיה  ְפֵרי  אשתו,  ְסָקדי  ְניֹוְרד,  ובאו  נאספו  כן  כמו 

וַאלפים.  אלים  היו  הנוכחים  מבין  רבים  יָלה.  וּבֵ יְגִויר  ּבִ משרתיו: 
והאיר,  הזהב  שם  הזהיר  קמין  אש  תחת  וֶאְלִדיר.  ִפיָמֶפְנג  משרתים,  שני  היו  לאגיר 
ואת  הבית  בעל  את  שיבחו  האורחים  גדולה.  הייתה  והשמחה  כמים,  נשפכו  הדבש  מי 

משרתיו.  מלאכת 
וגירשו  מִגניהם  את  הניפו  האלים  פימפנג.  את  וקטל  זאת,  לסבול  יכול  לא  לוקי 
בכניסה  פגש  לאולם,  חזר  לוקי  לשתות.  ושבו  הסמוך,  היער  אל  האולם  מן  לוקי  את 

לו: ואמר  אלדיר,  את 

ר: ּבֵ לֹוִקי ּדִ  .1

ֶאְלִדיר,  ַצַעד,  לֹא  ַאף  ְמקֹוְמָך,  ּבִ "ֲעמֹד 
ִרים  ְמַדּבְ ַמה  ּבְ ִלי  ּתֹאַמר  ֶטֶרם  ּבְ

עֹוָדם  ּבְ ִחים  ׂשָ ְוָהַאְלִפים  ָהֵאִלים 
ַבׁש." ּדְ ֵמי  ִביַע  ּגְ ַעל  ים  ְמֻסּבִ

ר: ּבֵ ֶאְלִדיר ּדִ  .2

ַלח ֶ ּוַבּשׁ טּוָיה  ַהּנְ ְזרֹוָעם  ּבִ ם  ִלּבָ ַבּה  "ּגָ
ה,  ּתֶ ׁשְ ַלּמִ ים  ְמֻסּבִ עֹוָדם  ּבְ

ֱאִליל  אֹו  ַאְלף  לֹא  ַאף  ם  ִקְרּבָ ּבְ ֵאין  ֲאָבל 
ְזכּוְתָך."  ּבִ ה  ִמּלָ ִמיַע  ׁשְ ּיַ ׁשֶ

ר: ּבֵ לֹוִקי ּדִ  .3

ים, ֻסּבִ ּמְ ּבַ ֵעיַני  ֶאת  ן  ְוֶאּתֵ "ֵאֵלְך 
ֵאִגיר, ל  ׁשֶ ה  ּתֶ ׁשְ ַהּמִ אּוַלם  ֶאל  ָאבֹוא 

ּוַמֲחלֶֹקת, ֵטָמה  ַמׂשְ ֲאחֹוֵלל,  ַאִחים  ִריב 
ם." ְבׁשָ ּדִ ִביַע  ּגְ ֶאת  ֶאְמַהל  ּוְבַרַעל 
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ר: ּבֵ ֶאְלִדיר ּדִ  .4

ֵאִגיר ל  ׁשֶ ה  ּתֶ ׁשְ ַהּמִ אּוַלם  ֶאל  בֹוא  ּתָ "ִאם 
ים, ֻסּבִ ּמְ ּבַ ְטָך  ַמּבָ ן  ְוִתּתֵ

ע, ֶרׁשַ ְדַבר  ּבִ קֹום  ַהּמָ ֵאֵלי  ֶאת  ים  ְוַתְכּתִ
ְפַלִים." ּכִ ֶפל  ּכֶ ְלָך  יבּו  ָיׁשִ ֵהם 

ר: ּבֵ לֹוִקי ּדִ  .5

ַוֲאִני ה  ַאּתָ ִאם  ֶאְלִדיר,  ִלי,  ב  "ַהְקׁשֵ
ל, ְלַנּבֵ ְקָללֹות  ּבִ ַנְתִחיל  ינּו  ּפִ ֶאת 

ַלע ּבֶ ּוְדַבר  ִטיל  ּתָ י  ּבִ ּקּוִצים  ׁשִ ה  ְוַאּתָ
ֶנת." ּוְמֻזּמֶ ְנכֹוָנה  ׁשּוָבִתי  ּתְ ְהֶיה  ּתִ

בדממה. יושבים  הבא,  מי  שראו  כיוון  המסובים,  לאולם.  נכנס  לוקי 

ר: ּבֵ לֹוִקי ּדִ  .6

ה, ַהּזֶ ִית  ַהּבַ ֶאל  אִתי  ּבָ ה  ִהּנֵ "ָצֵמא 
ְלָכאן, י  ְעּתִ ִהּגַ ַרב  ְרָחק  ִמּמֶ ִמי,  ׁשְ הּוא  ט  לֹוּפְ

ֶקה, ַמׁשְ ִלי  ְלַהְמִציא  ׁש  ֲאַבּקֵ ֵמֵאִלים 
ְלַהְרוֹות. ִצְמאֹוִני  ַבׁש  ּדְ ֵמי  ְגִביַע  ּבִ

ַרּבֹוַתי, זּו,  ַהּלֵ ִתיָקה  ְ ַהּשׁ רּוׁש  ּפֵ ַמה   .7
ָבר?  ּדָ יבּו  ׁשִ ּתָ לֹא  ָיֳהָרה  ֹרב  ּבְ ְוִכי 

ֶבת  ָלׁשֶ יחּו  ַהּנִ ִלי  ָרה  ַהּכֵ ְלַחן  ׁשֻ ֶאל 
י." ְלַדְרּכִ ְוֵאֵלְך  ַצּוּו  ְלֵהֶפְך,  אֹו 

ר:  ּבֵ אֹוִדין ִדּ  .8

ם ִקְרּבָ ּבְ ָהֵאִלים  אֹוְתָך  יבּו  יֹוׁשִ "לֹא 
ה. ּתֶ ׁשְ ּמִ ּבַ ְלָך  ַיְתִקינּו  לֹא  ב  ּומֹוׁשָ

ְלָחן,  ֻ ַלּשׁ ְלַהְזִמין  ִמי  ֶאת  ֵהם  יֹוְדִעים  י  ּכִ
ְלָבָבם." ּכִ ָהִאיׁש  הּוא  ה  ַאּתָ לֹא  ֲאָבל 
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ר: ּבֵ לֹוִקי ּדִ  .9

ֶהָעָבר, ְיֵמי  ֶאת  עֹוד  אֹוִדין,  "ֲהִתְזּכֹר, 
ֵרֵעהּו, ּבְ ִאיׁש  ם  ּדַ ָמַהְלנּו  ֵמנּו  ּדָ ֵעת 
ָכר ׁשֵ ִלְגֹמַע  לֹא  ְעּתָ  ּבַ ִנׁשְ ֶזה  ָהֵכיַצד 

ַיַחד?" ם  ּגַ ינּו  ּפִ ֶאל  א  ּבָ ֶקה  ׁשְ ַהּמַ ִאם  א  ֶאּלָ

ר: ּבֵ אֹוִדין ִדּ  .10

ָמקֹום, ְללֹוִקי  לֹו  ה  ּנֵ ּפַ קּום  ִני,  ּבְ "ִויָדר 
נּו.  ּלָ ּכֻ ִעם  ה  ּתֶ ׁשְ ַלּמִ וֹוְלף  ֲאִבי  ְוָיֵסב 
ה  ּתֶ ׁשְ ַהּמִ אּוַלם  ּבְ לֹוִקי  נּו  ּבָ ָיִטיל  ן  ּפֶ

ְוֶעְלּבֹון." ְטָנה  ׂשִ ַבר  ּדְ ְיִדיִדי  ֵאִגיר  ל  ׁשֶ

האלים: אל  דיבר  שתה,  בטרם  זה,  אולם  ללוקי,  משקה  ומזג  קם  וידר 

ר: ּבֵ לֹוִקי ּדִ  .11

ַבח, ֶ ְוַהּשׁ ל  ַהַהּלֵ ְוֵאלֹות  "ְלֵאִלים 
ָהֶעְליֹון, ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ִלְקַהל  ַבח  ְוׁשֶ

ָהֶאָחד ְלַמֵעט  ם  ּלָ ּכֻ ַעל  ּוְבָרָכה 
ַסְפָסל." ַעל  ב  ַהּיֹוׁשֵ ָהֵאל  ָרִגי  ּבְ ְוהּוא 

ר: ּבֵ ָרִגי ּדִ ּבְ  .12

טֹוָבה, ֶחֶרב  ָעָליו  ְואֹוִסיף  ן  ֶאּתֵ "סּוס 
ת, ּתָ ַלּמַ ֲאָצֵרף  ָנָאה  ַעת  ְוַטּבַ

ָיִטיַח ֶקֶלס  לֹוִקי  נּו  ּבָ ְלַבל  ֹזאת  ל  ּכָ
ָהֵאִלים."  ֲחַמת  ֶאת  ְיעֹוֵרר  ּוְבָכְך 

ר: ּבֵ לֹוִקי ּדִ  .13

סּוס  ְולֹא  ּתּוַכל,  ִלי  ָלֵתת  ַעת  ַטּבַ "לֹא 
ָרִגי, ּבְ ְלָך,  ֵאין  ֲהלֹא  ה  ּוִמּזֶ ה  ִמּזֶ י  ּכִ

ָהֵאִלים ין  ּוִמּבֵ ָהַאְלִפים  ּוְבֶקֶרב 
ת."  ׁשֶ ְוַהּקֶ ַהֵחץ  ִמן  ְבָהל  ַהּנִ ה  ַאּתָ
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ר:  ּבֵ ָרִגי ּדִ ּבְ  .14

ְלָחן  ֻ ַלּשׁ ֵמֵסב  לֹא  חּוץ,  ּבַ ָהִייִתי  "לּו 
ֵאִגיר, ל  ׁשֶ ָהָרָחב  ה  ּתֶ ׁשְ ַהּמִ אּוַלם  ּבְ

ָיִדי, ּבְ רּות  ַהּכָ ָך  ֹראׁשְ ָבר  ּכְ ָהָיה 
ָזִבים."  ּכְ ְלֵמִפיַח  ְוָראּוי  ָנאֹות  ין  ּדִ

ר: ּבֵ לֹוִקי ּדִ  .15

ָעְלָך, ּפָ ָעלּוב  ַאְך  ָבֶריָך,  ּדְ ֵהם  "נֹוָעִזים 
ַסְפָסִלים, ַרן  ְנּדְ ּגַ ָרִגי,  ּבְ הֹו 

ֵחם ִהּלָ ְרצֹוְנָך,  ְוִאם  ַהחּוָצה  ֵצא 
ּבֹור." ַהּגִ ֵלב  ּבְ ַחד  ּפַ ֵאין  י  ּכִ

ָרה: ּבְ ִאידּון ּדִ  .16

ְבָחר, ַהּנִ ן  ַהּבֵ ל  ׁשֶ יתֹו  ּבֵ בֹוד  ּכְ ם  ׁשֵ "ּבְ
ׁש, ֲאַבּקֵ ָך  ִמּמְ ָרִגי,  ּבְ א,  ָאּנָ

ֵאִגיר  ל  ׁשֶ ה  ּתֶ ׁשְ ַהּמִ אּוַלם  ּבְ ִטיַח  ּתָ ַאל 
ְוֶעְלּבֹון." ֵטָמה  ַמׂשְ ְבֵרי  ּדִ לֹוִקי  ּבְ

ר: ּבֵ לֹוִקי ּדִ  .17

ים ׁשִ ּנָ ּבַ מֹוְך  ּכָ ֵאין  ֲהלֹא  ִאידּון,  י,  "ַהּסִ
ּוֻמְפֶקֶרת,  ת־ְזנּוִנים  ּבַ רּוָצה  ּפְ

ְרחּוצֹות,  ָדם  ּבְ ָיַדִיְך,  ּבְ ַאּתְ  ֲהלֹא 
ָאִחיְך." רֹוֵצַח  ֶאת  ְקּתְ  ִחּבַ

ָרה: ּבְ ִאידּון ּדִ  .18

ה ּתֶ ׁשְ ַהּמִ אּוַלם  ּבְ ֶעְלּבֹונֹות  ַאְחִליף  "לֹא 
לֹוִקי, ִעם  ַח  ֶאְתַוּכֵ ְולֹא 

ָכר ֵ ַהּשׁ ְלַבל  ָרִגי  ּבְ ֶאת  יַע  ְוַאְרּגִ
ָיִפיַח."  ּבֹו  ְוָחרֹון  ְלֹראׁשֹו  ַיֲעֶלה 
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ָרה: ּבְ ְפיּון ּדִ ּגֶ  .19

ַחת  ּלַ ּתַ ִמׁשְ ָלׁשֹון  ּבְ ֵאִלים  ֶצֶמד  ה  "ָלּמָ
יֵנינּו, ּבֵ ִריב  ְלעֹוֵרר  ׁש  ְמַבּקֵ

נּו ּבָ ָצָרה  ֵעינֹו  ּלֹוִקי  ׁשֶ ָידּוַע  ֵהן 
רֹוִמים."  ַהּמְ ֵבי  יֹוׁשְ ֶאת  ְוׂשֹוֵנא 

ר: ּבֵ לֹוִקי ּדִ  .20

ר  ֲאַסּפֵ ח,  ֶאְפּתַ י  ּפִ ן  ּכֵ ׁשֶ ְפיּון,  ּגֶ י,  "ַהּסִ
ר, ַהּיֹׁשֶ ֶרְך  ִמּדֶ אֹוָתְך  יַח  ִהּדִ ִמי 

ָלְך, ֶהֱעִניק  ָרִביד  ׁשֶ ח  ַהּצַ ָהֶעֶלם  ֶזה 
ַרְגָליו."  ּבְ ָקַלְעּתְ  ַרְגַלִיְך  ֶאת  ְתמּוָרה  ּבִ

ר:  ּבֵ אֹוִדין ִדּ  .21

ְרצֹוְנָך ּבִ ֵיׁש  ִאם  לֹוִקי,  ה,  ַאּתָ "ְמֹטָרף 
ְפיּון, ּגֶ ל  ׁשֶ ַזֲעָמּה  ֲחַמת  ֶאת  ְלעֹוֵרר 

ְלֵעיֶניָה  ְוָגלּוי  נֹוָדע  ֵהן  ַהּגֹוָרל 
י."  ּנִ ִמּמֶ נֹוֶפֶלת  ה  ֵאיֶנּנָ ִהיא  ּוְבָכְך 

ר: ּבֵ לֹוִקי ּדִ  .22

ַזְרּתָ ּגָ לֹא  ֵמעֹוָלם  יָך,  ּפִ ֶאת  אֹוִדין,  "ְנֹצר, 
ֶצֶדק.  ּבְ ַחִיל  ֵני  ּבְ ל  ׁשֶ יָנם  ּדִ ֶאת 

ָרב  ּקְ ּבַ ַח  ְלַנּצֵ ָנַתּתָ  ַעם  ּפַ ְולֹא 
ָראּוי." ֵאיֶנּנּו  ׁשֶ ֵלב  ְלמּוג 

ר: ּבֵ אֹוִדין ִדּ  .23

י ָנַתּתִ ֶצֶדק,  ּבְ לֹא  ּגֹוָרל  י  ַזְרּתִ ּגָ "ִאם 
ָרב, ּקְ ּבַ ַח  ְלַנּצֵ ֵלב  ְלמּוג 

ֳחָרִפים מֹוָנה  ׁשְ ַכְנּתָ  ׁשָ ֶזה  ָהֵכיַצד 
רֹות  ּפָ ַהחֹוֶלֶבת  ָאָמה  ּכְ ָעָפר  ּבֶ

ים)?" ָנׁשִ ל  ׁשֶ ן  ַדְרּכָ ּכְ ינֹוקֹות  ּתִ (ּומֹוִליד 
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ר: ּבֵ לֹוִקי ּדִ  .24

ֵעיַנִים ִאַחְזּתָ  ַסְמִסי  ּבְ י  ּכִ אֹוְמִרים  "ֵיׁש 
ֶפיָה, ׁשָ ּכְ ת  ַהּלֹוֶחׁשֶ ָפה  ֵ ְמַכּשׁ ה  ַמֲעׂשֵ
, ְכּתָ ִהְתַהּלַ ָקָהל  ּבְ ָפה  ֵ ְמַכּשׁ ּוִבְכסּות 

ֶגֶבר." ּכְ לֹא  ִמְתַנֵהל,  ים  ָנׁשִ ֶדֶרְך  ּכְ

ת אֹוִדין: ָרה, ֵאׁשֶ ּבְ ְפִריג ּדִ  .25

ֶהָעָבר קֹורֹות  ֶאל  ַלְחזֹר  ַטַעם  ל  ּכָ "ֵאין 
ֲאַזי, יֶתם  ֲעׂשִ ׁשֶ ְדָבִרים  ּבִ ְוָלדּוׁש 

יַח ְלָהׂשִ ָבִרים  ּגְ ין  ּבֵ ָיֶאה  ֶזה  ֵאין  ן  ּכֵ ׁשֶ
ָבר." ּכְ ֶ ִמּשׁ ִמים  ִמּיָ את  ְוַחּטָ ָעוֹון  ּבְ

ר: ּבֵ לֹוִקי ּדִ  .26

, ַאּתְ ֵהן  ְפיֹוְרִגין  ת  ֵאׁשֶ ְדָבִרים,  ּבִ ְפִריג,  ָלְך,  י  "ּדַ
ּוֻמְפֶקֶרת,  ב  ּכָ ִמׁשְ ַעל  רּוָצה  ּפְ ַאְך 

ֶוה ם  ּגַ ִויִלי  ם  ּגַ ַאְך  ִויְתִריר,  ל  ׁשֶ ּתֹו  ִאׁשְ ַאּתְ 
ַדִיְך."  ׁשָ ין  ּבֵ ַאַחת  לֹא  ְכבּו  ׁשָ

ָרה: ּבְ ְפִריג ּדִ  .27

יץ,  ָהַאּמִ ְלֶדר  ּבַ הּוא,  ָהָיה  ַחי,  ִני  ּבְ ַאְך  "לּו 
אּוָלם,  ּבָ י  ְלִצּדִ ב  יֹוׁשֵ

ה ּתֶ ׁשְ ַהּמִ ֵמאּוַלם  ִנְמָלט  ָהִייָת  לֹא 
ְזרֹועֹו." ַנַחת  ֶאת  ָיַדְעּתָ  ֶטֶרם  ּבְ

ר: ּבֵ לֹוִקי ּדִ  .28

ְואֹוִסיף ר  ֲאַסּפֵ ְפִריג,  ֲאַזי,  ְרִצי  ּתִ "ִאם 
ָעְרָמִתי ַפח  ּבְ י  ְלּתִ ִהּפַ ֶזה  יַצד  ּכֵ

ָמתֹו, ִנׁשְ ֵצאת  ַעד  ְך  ּלָ ׁשֶ ְלֶדר  ּבַ ֶאת 
ה." ּתֶ ׁשְ ַהּמִ אּוַלם  ֶאל  ָיׁשּוב  ֶזה  ְלַבל 
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ָרה: ּבְ ְפֵרָיה ּדִ  .29

ֹזאת ּבָ ּתָ  ׁשְ ּקַ ּבִ ִאם  לֹוִקי,  ה,  ַאּתָ פּוי  ׁשָ "לֹא 
יָך. ַמֲעׂשֶ ת  ֶחְרּפַ ֶאת  ם  ְלֻכּלָ ְלַגּלֹות 
ְפִריג, ל  ׁשֶ ְלֵעיֶניָה  ַהּגֹוָרל  לּוי  ּגָ ֵהן 

ָבר."  ּדָ ּבַ מֹוָדה  ִהיא  ֵאין  ׁשֶ ֲאִפּלּו 

ר: ּבֵ לֹוִקי ּדִ  .30

ָפַתִיְך, ׂשְ ֶאת  ַלְחׁשֹק  ְפֵרָיה,  ָלְך,  ם  ּגַ "מּוָטב 
ָהֵאלֹות. ַאר  ְ ִמּשׁ טֹוָבה  ַאּתְ  ֵאין  י  ּכִ

יֵניֶהם ּבֵ ֶאָחד  ֵאין  ְוָהַאְלִפים  ָהֵאִלים 
ַדִיְך."  ׁשָ ין  ּבֵ י,  ִבְרּתִ ּגְ ַנַחת,  ָרָוה  ּלֹא  ׁשֶ

ָרה: ּבְ ְפֵרָיה ּדִ  .31

ְמֵהָרה ּבִ ְוִתְמָצא  ר,  ַדּבֵ ּתְ ָזב  ּכָ "ַאְך 
ֶקר. ֶ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ְמִחירֹו  ֵבד  ּכָ י  ּכִ

קֹום, ַהּמָ ְוֵאלֹות  ֵאֵלי  ֵלב  ָך  ּבְ ס  ּגַ
נּו." ֵמִאּתָ ֵלְך  ּתֵ ֵלב  ְברֹון  ׁשִ ּבְ

ר: ּבֵ לֹוִקי ּדִ  .32

ַעת ַ ְמֻרּשׁ א  ַלְבּתָ ּכְ ְפֵרָיה,  יְך,  ּפִ ֶאת  ְלִמי  ּבִ י,  "ּדַ
ְפִריצּות. ּבִ אר  ַצּוָ ַעד  קּוָעה  ְ ַהּשׁ

נֹוֶאֶפת, ַאּתְ  ָאִחיְך  ִעם  ה  ּטָ ּמִ ּבַ ֲהלֹא  י  ּכִ
ׁש."  ְמֻעּפָ ֲאִויר  נֹוַפַחת  ם  ּגַ

ר: ּבֵ ְניֹוְרד ּדִ  .33

ֹוֶכֶבת ַהּשׁ ה  ָ ִאּשׁ ין  ּבֵ ל  ַהֶהְבּדֵ ַמה  "ְוִכי 
ְמַאֵהב?  ִעם  אֹו  ַעל  ַהּבַ ִעם 

ינֹוקֹות ּתִ ַהּיֹוֵלד  ָהֵאל  י  ּכִ ַמְפִליא  ַאְך 
ָלבֹוא."  ּתֹוֵכנּו  ֶאל  ֹעז  ִהְרִהיב 
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ר: ּבֵ לֹוִקי ּדִ  .34

ִמְזָרָחה ַלְחּתָ  ִנׁשְ ֵהן  ְניֹוְרד,  יָך,  ּפִ ֶאת  לֹם  "ּבְ
ָלֵאִלים, ה  ֲעֻרּבָ ן  ּבֶ תֹור  ּבְ

ֵמיֵמיֶהן, ִהיִמיר  נֹות  ּבְ רֹוְקנּו  ִפיָך  ּבְ ם  ׁשָ
א." ּסֵ ּכִ ית  ּבֵ ְלַאְסַלת  ָהַפְכּתָ  ְך  ּכָ

ר: ּבֵ ְניֹוְרד ּדִ  .35

ה ֲעֻרּבָ ן  ּבֶ ֲאַזי  ָהִייִתי  ׁשֶ ה  "ָהֻעְבּדָ
ְותֹוֶעֶלת, ִלְזכּות  ִלי  ָהְיָתה 

ם, ּלָ ּכֻ ַעל  ָהָאהּוב  ן  ּבֵ י  הֹוַלְדּתִ
ָהֶעֶלם."  הּוא  ָהֵאִלים  ֵלב  ַמְחַמד 

ר: ּבֵ לֹוִקי ּדִ  .36

ְוא, ָ ַלּשׁ ָהַרַהב  ִמן  ְניֹוְרד,  ְלָך,  ֵהר  "ִהּזָ
ָפַתי ׂשְ ַעל  סֹוְדָך  הּוא  לּוי  ּגָ י  ּכִ

ָאֵכן ִהיא,  ֲאחֹוְתָך  ן  ַהּבֵ ל  ׁשֶ ִאּמֹו  ֵהן 
מֹוְתָך." ּכְ ׁשֶ ְלֶאָחד  ָראּוי  ּכָ

ר: ּבֵ ִטיר ּדִ  .37

ּוְלֹעז ִלְגבּוָרה  יר  ָהַאּבִ ְפֵרי  מֹו  ּכְ "ֵאין 
א. ּשָׂ ַהּנִ ָהֵאִלים  ֵבית  ּבְ אן  ּכָ

ַרְעָיה, ּבְ ְולֹא  ְבתּוָלה  ּבִ ע  ִיְפּגַ לֹא 
ֶלת."  ְלׁשֶ ַ ִמּשׁ ְחֵרר  ְיׁשַ ֲאִסיִרים 

ר: ּבֵ לֹוִקי ּדִ  .38

ָצַלְחּתָ לֹא  ֵמעֹוָלם  ֲהלֹא  ִטיר,  ְלָך,  י  "ּדַ
לֹום, ָ ַהּשׁ ת  ְרּכַ ּבִ ֶאת  ְלחֹוֵלל 

ֶפְנִריר ֵאיְך  ְזּכֹר  ּתִ ֵהן  ִטיר,  ה,  ַאּתָ רֹוֵפס  ם  ּגַ
ִמּגּוְפָך." ְיִמיְנָך  ַלׁש  ּתָ

.1913 בראטה,  של  לגרסתו  איור  ניורד. 
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ר: ּבֵ ִטיר ּדִ  .39

ן, ּבֵ ָאַבד  ְלָך  ַאְך  ד  ַהּיָ ִלי  ָאְבָדה  ן,  "ּכֵ
ּכֹוֵרְך. ֵנינּו  ׁשְ ֶאת  ַער  ְוַהּצַ

ְכָבָליו ּבִ ֵאב  ַהּזְ ר  ִיְתַיּסֵ ְלעֹוָלם 
ָהֵאִלים." ִקיַעת  ִלׁשְ ְמַיֵחל 

ר: ּבֵ לֹוִקי ּדִ  .40

ֵהיֵטב ָיַדְעּתָ  ֵהן  ֻאְמָלל,  יָך  ּפִ ֶאת  לֹם  "ּבְ
ָלעֹוָלם. ָיָצא  ִני  ּבְ ָך  ּתְ ִאׁשְ ֵמֵחיק  י  ּכִ

ְגמּול ּבִ ָזִכיָת  לֹא  ה  ַהּזֶ ָהָעֶול  ַעל 
מֹוְתָך."  ּכְ ׁשֶ ָעלּוב  הֹו,  ֲאִסימֹון,  ֵוה  ׁשְ ּבִ לֹא 

ר: ּבֵ ְפֵרי ּדִ  .41

ַחל ַהּנַ ֶפְך  ׁשֶ ִלְגדֹות  ֵאב  ַהּזְ בּול  "ּכָ
ָהֵאִלים. ְמּדּוֵמי  ּדִ ּבֹוא  ֲעֵדי 

ָזִבים ַהּכְ ּבֹוֵדה  יָך  ּפִ ְבלֹם  ּתִ לֹא  ִאם 
ּגֹוָרְלָך." ִיְהֶיה  מֹוהּו  ּכָ

ר: ּבֵ לֹוִקי ּדִ  .42

ְמּתָ ּלַ ׁשִ ְרַוִים  ּפַ ְזַהב  יִמיר  ּגִ ל  ׁשֶ ּתֹו  ּבִ "ַעל 
ְמִחיר,  ּבִ ָנַתּתָ  ָך  ַחְרּבְ ְוֶאת 

ל מּוְסּפֶ ֵני  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֵהל  ּבָ ּתִ ן  ּכֵ ַעל 
ֶניָך." ּפָ ַעל  ְלִמיְרְקוּוד  בּו  ִיְרּכְ

ר: ּבֵ יְגִויר ּדִ ּבִ  .43

ְלִאיְנגּוָנר־ְפֵרי, ֶלת  ׁשֹוׁשֶ ן  ּבֶ ֲאִני  "לּו 
ד, ְוִנְכּבָ ָרם  ֵכס  ּבְ ּוֵמֵסב 

ַעְצמֹוֶתיָך ְקָרן,  ְוׁשַ ָנָבל  ָהִייִתי, 
ְלָאָבק." ְוכֹוֵתׁש  ׁשֹוֵבר 
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ר: ּבֵ לֹוִקי ּדִ  .44

יר, ַהּקִ ַעל  ס  ְמַטּפֵ ֶאְרֶאה  ֶזה  ִמי  "ֶאת 
ׁש, ּכֵ ְמַכׁשְ ְזָנבֹו  ּבִ ְיצּור  ִמין 

ֲאָמהֹות ִפְטּפּוט  ּכְ קֹולֹו  ְפֵרי  ָאְזֵני  ּבְ
ַהּגֶֹרן." ַעל  ְפֵתיֶהן  ׂשִ קֹות  ַהּפֹוׂשְ

ר: ּבֵ יְגִויר ּדִ ּבִ  .45

ם ְלֻכּלָ ָאֹנִכי  נֹוָדע  ִמי,  ׁשְ יְגִויר  "ּבִ
ה, ָהַרּבָ ִנינּוִתי  ׁשְ ְזכּות  ּבִ

נּו ִעּמָ אן  ּכָ ים  ֻסּבִ ַהּמְ ט  רֹוּפְ ְבֵני  ּבִ י  ִלּבִ א  ּגֵ
ָכר."  ׁשֵ ִביַע  ִמּגְ ְולֹוְגִמים 

ר: ּבֵ לֹוִקי ּדִ  .46

ַרְסּתָ ּפָ לֹא  ֵמעֹוָלם  יְגִויר,  ּבִ יָך,  ּפִ ֶאת  לֹם  "ּבְ
אּות. ּיָ ּכַ ר  ׂשָ ּבָ ל  ׁשֶ ָמָנה 

ְרּתָ ּתַ ִהְסּתַ ּבֹוִרים  ּגִ ָלֲחמּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ָהָאֶרץ."  ַעל  זּור  ַהּפָ ׁש  ּקַ ּבַ

ר: ּבֵ ַהְיְמָדל ּדִ  .47

יָך, ַמֲעׂשֶ ְטרּוִפים  לֹוִקי,  ה,  ַאּתָ ּכֹור  "ׁשִ
ֵלְך,  ּתֵ ׁשֶ ַמן  ַהּזְ יַע  ִהּגִ

ֶבר ַהּגֶ ֶאת  ָיִביא  ּבֹון  ֶחׁשְ ִלי  ּבְ ֶקה  ַמׁשְ י  ּכִ
ֶהֶבל."  ְדַבר  ּבִ ָפָתיו  ׂשְ ֶאת  ִלְפׂשֹק 

ר: ּבֵ לֹוִקי ּדִ  .48

ֶהָעָבר יֵמי  ּבִ יָך.  ּפִ ֶאת  ַהְיְמָדל,  ָנא,  לֹם  "ּבְ
ֶהָעלּוב  ּגֹוָרְלָך  ִנְגַזר 

ה ְמֻגּלֶ ת  ּוְבׁשֵ ָזקּוף  ַגב  ּבְ ַלֲעמֹד 
ָהֵאִלים." ַמר  ִמׁשְ ַעל  ַעד  ֲעֵדי 
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ָרה: ּבְ ְסָקִדי ּדִ  .49

ָלאו ְוִאם  ְרֶצה  ּתִ ִאם  ַאְך  לֹוִקי,  ה,  ַאּתָ ב  "ְמַלּבֵ
ַרב. ְזַמן  עֹוד  ְחָרר  ְמׁשֻ ְהֶיה  ּתִ לֹא 

פֹור ַהּכְ ִמן  ַהּצֹוֵנן  ָך  ַיְלּדְ ְמֵעי  ּבִ
ֶסַלע." צּוק  ֶאל  ֵאִלים  ַיד  ּבְ ֵרְך  ּכָ ּתִ

ר: ּבֵ לֹוִקי ּדִ  .50

ַהּצֹוֵנן י  ַיְלּדִ ל  ׁשֶ ֵמָעיו  ּבְ ִאם  ם  "ּגַ
ֶסַלע, צּוק  ֶאל  אֹוִתי  רּו  ִיְקׁשְ

ָהַאְכָזר  ָרב  ּקְ ּבַ ׁשֶ ָהִאיׁש  הּוא  ָאֹנִכי 
ָיאִזי." ּתְ ַעל  ָידֹו  ֶאת  ִראׁשֹון  ם  ׂשָ

ָרה:  ּבְ ְסָקִדי ּדִ  .51

ְגָרה ּתִ ּבַ ְוַאֲחרֹון  ִראׁשֹון  ָהִייָת  ן,  "ּכֵ
ְואּוָלם ד,  ִנְלּכַ ָיאִזי  ּתְ ּה  ּבָ

דֹוַתי ּוׂשְ יִתי  ִמּבֵ ְרָענּות  ּפֻ אֹותֹות  ַרק 
עֹוָלם."  ַעד  ַלח  ֶאׁשְ ֵאֶליָך 

ר: ּבֵ לֹוִקי ּדִ  .52

ָקׁשֹות  ּכֹה  ים  ִמּלִ ַלאּוִפי  ן  ּבֶ ֶאל  ְרּתְ  ּבַ ּדִ "לֹא 
ב,  ּכָ ְלִמׁשְ ַלֲעלֹות  אֹוִתי  ְלּתְ  ּדַ ׁשִ ֵעת 

ַהּכֹל, ֶאת  ר  ְלַסּפֵ ָהֵעת  ָאה  ּבָ ה  ִהּנֵ
ֲחָטֵאינּו."  ְמלֹוא  ֶאת  ְלַגּלֹות 

ואומרת: ללוקי,  תמד  גביע  מוזגת  ִסיף 

ִדי ִמּיָ ֹטל  ה  ִהּנֵ לֹוִקי,  ְלָך,  "ִאחּוַלי   .53
ֶקה, ְלַמׁשְ צֹוְנִנים  ַבׁש  ּדְ ֵמי  ּכֹוס 

ְלָפחֹות  ֵעיַני  ּבְ י  ּכִ ְלָך  ְוַדע 
סּול."  ּפְ ָך  ּבְ ָהָיה  ְולֹא  ֵאין 

בראטה,  של  לגרסתו  איור  מוזגת...  סיף 
.1913
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ר: ּבֵ לֹוִקי ּדִ  .54

ֶנֱאֶמֶנת, ְלַבֲעֵלְך  ַאּתְ  ְיִחיָדה  "ָאֵכן, 
ֱאמּוִנים.  ְלָהֵפר  ּלֹא  ׁשֶ ִנְזֶהֶרת 

ֲעֵלְך ּבַ רֹועֹות  ִמּזְ ַאַחת  ַעם  ּפַ ֲאָבל 
ְמַאֵהב, ת  ִמּטַ ֶאל  ִמַהְרּתְ 

ל." ּזָ ַהּמַ ר  ּבַ ל  ׁשֶ מֹו  ׁשְ הּוא  ְולֹוִקי 

ָרה: ּבְ יָלה ּדִ ּבֵ  .55

ְואֹות הּוא  ִסיָמן  ֶהָהִרים,  "רֹוְטִטים 
ֵוהּו. ִמּנָ עֹוֶלה  לֹוִריִתי  י  ּכִ

ָפַתִים ַהּשְׂ ק  ּפֹוׂשֵ ֶאת  ה  ַיּכֶ ֵאֶלם  ּבְ הּוא 
ְוָאָדם." ָהֵאִלים  ֵני  ּבְ ֶנֶגד 

ר: ּבֵ לֹוִקי ּדִ  .56

ֵאִלים, ן  ּבֶ יְגִויר,  ּבִ ת  ֵאׁשֶ ַאּתְ  יָלה,  ּבֵ י,  "ַהּסִ
את, ַחּטָ ּבְ אר  ַצּוָ ַעד  קּוָעה  ְ ַהּשׁ

ם  ִעּמָ ֶבת  ּיֹוׁשֶ ׁשֶ ָלֵאִלים  ה  ֶחְרּפָ זֹו 
מֹוְך." ּכָ ְמֹזֶהֶמת  ֶחְלָאה  ִמין 

ואומר: מגיע  תור 

ֶבת  ּקֶ ַהּמַ ְמיֹוְלִניר  ָולֹא,  יָך  ּפִ ֶאת  לֹם  "ּבְ  .57
ץ. ְלַקּצֵ ְלׁשֹוְנָך  ְדַאג  ּתִ

ּוְבָכְך ֶאֱעֹקר  אר  ּוָ ִמּצַ ָך  רֹאׁשְ ֶאת 
ֵרִעי." יָך,  ְלַחּיֶ ים  ָאׂשִ ֵקץ 

ר: ּבֵ לֹוִקי ּדִ  .58

יַע. ִהּגִ ָהָאֶרץ  ן  ּבֶ א,  ּבָ ֶזה  ִמי  ְראּו  ּתִ "הֹו, 
ָרם? קֹול  ּבְ ם  ְמַאּיֵ ָך  ּלְ ַמה 

ֵאב ּזְ ּבַ ָרב  ַלּקְ ֵצא  ֵהָרַגע,  זֹאת  ַחת  ּתַ
ּתֹם." ַעד  אֹוִדין  ֶאת  ַהּבֹוֵלַע 
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ר: ּבֵ ּתֹור ּדִ  .59

ֶבת  ַמּקֶ ֶהֶלם  ּבְ אֹו  ָזָכר־ְנֵקָבה,  "ַהס, 
ְלַהְחִריׁש. ֵאַדע  ָפֶתיָך  ׂשְ ֶאת 

ְזָרח ַהּמִ ֲאֵתי  ּפַ ֶאל  ּגּוְפָך  ֶאת  א  ֶאּשָׂ ָאז 
ׁשּוב." אֹוְתָך  ִיְראּו  לֹא  ְלעֹוָלם 

ר: ּבֵ לֹוִקי ּדִ  .60

ְמקֹוְמָך ּבִ ֲאִני  לּו  ְזָרח  ַלּמִ ע  ַמּסָ "ַעל 
ר, ְמַסּפֵ ְלִאיׁש  ָהִייִתי  לֹא 

ִמְסּתֹור ַחד,  ִמּפַ ַאְך  ּתֹור,  ה,  ַאּתָ ֵאל  ֲהלֹא 
ְסְקִריִמיר." ל  ׁשֶ ָפָפתֹו  ּכְ ֹבֶהן  ּבְ ָמָצאָת 

ר: ּבֵ ּתֹור ּדִ  .61

ֶבת ַמּקֶ ֶהֶלם  ּבְ אֹו  ָזָכר־ְנֵקָבה,  "ַהס, 
ְלַהְחִריׁש. ֵאַדע  ָפֶתיָך  ׂשְ ֶאת 

רּוְנְגִניר קֹוֶטֶלת  ּבְ ָהאֹוֶחֶזת  יִמיִני  ּבִ
ְלָאָבק."  ֶאְטַחן  ַעְצמֹוֶתיָך 

ר:  ּבֵ לֹוִקי ּדִ  .62

ים, ֲאֻרּכִ ים  ַחּיִ ִלי  ֻמְבָטִחים  ְך  ּכָ "ִאם 
ֶבת ּקֶ ּמַ ּבַ ם  ַאּיֵ ּתְ ָאְמָנם  י  ּכִ

ְסְקִריִמיר ל  ׁשֶ ֲחִריטֹו  ּוֵרי  ִקּשׁ ָהיּו  ַאְך 
ְמַעט ּכִ ׁשֶ ִלְפִריָמה  ים  ָקׁשִ ּכֹה 

ֶלֶחם." ְלַפת  ָרָעב  ּבָ מֹוְתָך  ּוָמָצאָת 

ר: ּבֵ ּתֹור ּדִ  .63

ֶבת ַמּקֶ ֶהֶלם  ּבְ אֹו  ָזָכר־ְנֵקָבה,  "ַהס, 
ְלַהְחִריׁש.  ֵאַדע  ָפֶתיָך  ׂשְ ֶאת 

רּוְנְגִניר ִמּקֹוֶטֶלת  יִהּנֹם  ּגֵ יַרׁש  ּתִ ְך  ּכָ
ַחת."  ׁשַ ּבֹור  ֶאל  ֵרד  ּתֵ אֹוָלה  ּוׁשְ
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ר:  ּבֵ לֹוִקי ּדִ  .64

ָלֵאִלים  י,  ְעּתִ ּדַ חּו  ּדְ ּבִ ׁשֶ ָבַרי  ּדְ "ֶאת 
י. ָאַמְרּתִ ָבר  ּכְ ָהֵאִלים  ְוִלְבֵני 

ָהאֹון,  ַרב  ּתֹור  ָך,  ּבְ ֶרה  ֶאְתּגָ לֹא  ֲאָבל 
ֶקִרי. ּבְ ֵאֵלְך  לֹא  ָך  ְוִעּמְ

ה ֵמַעּתָ ֵאִגיר,  ַאְך,  ַבׁש,  ּדְ ֵמי   , ָרַקְחּתָ ָמד  ּתְ  .65
ַלֲעֹרְך. ים  ּתִ ִמׁשְ עֹוד  ּתֹוִסיף  לֹא 
קֹום  ּמָ ּבַ ד  ִמּיָ ָאִפיַח  ׁשֶ ֵאׁש  ּבָ י  ּכִ

ְלֶהֶבת, ַ ּשׁ ּבַ ַיֲעֶלה  ִקְנָיְנָך  הּוא  ׁשֶ ל  ּכָ
ֲאחֹוֶריָך."  ִתים  ִנּצָ ָבר  ּכְ ה  ִהּנֵ

סלמון  דג  של  דמות  לבש  שם  ְפַרַנְנג,  במפל  מסתור  לוקי  מצא  האלה  הדברים  אחרי 
ַנְרִפי  ובנו  ָולי,  בנו  במעיו השפוכים של  הסלע  אל  נקשר  הוא  האלים.  אותו  ושם מצאו 
ִסיִגין,  פניו.  על  טפטף  והרעל  מעליו,  אותו  ונתנה  נחש  ארס  נטלה  ְסָקִדי  לזאב.  נהפך 
לרוקן  קמה  כאשר  אך  הרעל.  את  אספה  בו  בצדף  והחזיקה  לצדו  ישבה  לוקי,  אשת 
שהארץ  עד  רב  בכוח  בכבליו  נאבק  לוקי  לוקי.  של  פניו  על  ונטף  הארס  חזר  הכלי  את 

אדמה.  רעידת  השם  ומכאן  רעשה,  סביבו 

לוקי.  של  עונשו 
בראטה  של  לגרסתו  איור 

.1913 משנת 
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האחרון. 
לפרשת המסתור בבוהן הכפפה, ראו שירת הרברד, בית 26.   .60

קֹוֶטֶלת רּוְנְגִניר: הכוונה למקבת של תור. ראו שירת הרברד 15-14.  .61
את  להתיר  הצליח  ולא  ניסה  תור  ונרדם.  בחריט  מזונו  את  שאחסן  נפיל   ,Skrymir ְסְקִריִמיר:  ל  ׁשֶ ֲחִריטֹו   .62

קישורי החריט.
ָאִפיַח: הסברה הרווחת היא כי כוונתו של לוקי ללהבות בהן יעלה העולם בקרב האחרון, לאחר  ֵאׁש ׁשֶ י ּבָ ּכִ  .65

קץ האלים. 
הסיום בפרוזה: ְפַרַנְנג: Franang, מילולית, "מים זוהרים".

מֵעי הבן ָוִלי הם הנזכרים בבית 49. 
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Þrymskviða – ִרים יַרת ּתְ ׁשִ

הערת מבוא

שירת תרים, היא ה-Þrymskviða. או Thrymskvitha, בתעתיק המקובל, נמנית עם השירות 
שנכתבו  הטובות  הבלדות  אחת  בתואר  אותה  שהכתיר  מי  ויש  באדה,  מוצלחות  היותר 
שהדבר  ככל  לוקי).  (מדני  הלוָקֶסנה  לאחר  באה  היא  רגיוס  בקודקס  העולם.  בשירת 
אותה  משייך  המחקר  של  רובו  החדשה.  באדה  סיפורה  את  כולל  לא  סנורי  מתמיה, 
המוקדמות  היצירות  אחת  עם  תרים  שירת  נמנית  זו  עובדה  ומתוקף  העשירית,  למאה 
לוקסנה, מכאן ההנחה  לבין  בינה  הנורדית. קיימת קרבה מסוימת בסגנון  ביותר בסאגה 

פרי  הן  היצירות  ששתי  הרווחת 
אחד.  מחבר  של  עטו 

בניגוד לרוב היצירות האחרות 
שירת  נעדרת  הפיוטית  באדה 
סיפור  בפרוזה.  קישורים  תרים 
סופו  ועד  מתחילתו  המעשה 
יוצא  תופעה   – בפיוט  מוגש 

האדה.  בשירֹות  דופן 

�

א.ב.  איור  מאחור.  צוחק  לוקי  לפריה.  מתחפש  תור 
.1902 משנת  אמריקנית  להוצאה   (Smith) סמית 
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ִרים יַרת ּתְ ׁשִ

ּוָמָצא ֵהִקיץ  ׁשֶ יָון  ּכֵ ִויְנְגתֹור  ָזַעם   .1
יר, ּבִ ַהּכַ קּוְרָנסֹו  ִעּמֹו  ֵאיֶנּנּו  י  ּכִ

ָערֹו,  ׂשְ ּוָפַרע  ְזָקנֹו  ֶאת  ִטְלֵטל  הּוא 
ֻמְטָרד. ִויְנְגתֹור  י  ּכִ ָהָאֶרץ  ֵני  ּבְ ָיְדעּו 

ּפֹוֵתַח: הּוא  ְדָבָריו  ּבִ יַצד  ּכֵ ַהֲאִזינּו    .2
ִלְדָבַרי.  ת  ְוַהְסּכֵ קֹוִלי  ּבְ ַמע  ׁשְ "לֹוִקי, 

ֵבל ּתֵ ּבַ נֹוַדע  לֹא  ָאֶרץ,  ּבָ ִאיׁש  ַמע  ׁשָ לֹא 
יׁש."  ּטִ ַהּפַ ְגַנב  ּנִ ׁשֶ ָהָרִקיַע,  ְמרֹום  ּבִ לֹא 

ְולֹוִקי, ִויְנְגתֹור  ֲאַזי  אּו  ּבָ ְפֵרָיה  ן  ּכַ ִמׁשְ ֶאל    .3
ּפֹוֵתַח: הּוא  ְדָבָריו  ּבִ יַצד  ּכֵ ַהֲאִזינּו 

ַהּנֹוצֹות? ַמְלּבּוׁש  ֶאת  ְפֵרָיה,  ִלי,  ִאיִלי  "ֲהַתׁשְ
ָהֵאיִמים." קּוְרַנס  ֶאת  ׂש  ְלַחּפֵ אּוַכל  ְך  ּכָ

ָרה: ּבְ ְפֵרָיה ּדִ  .4

ָיֶדיָך ּבְ אֹותֹו  נֹוֶתֶנת  "ָהִייִתי 
ֶכֶסף." ּבְ אֹו  ָצרּוף  ָהב  ִמּזָ לּו  ַאף 

ַהּנֹוצֹות, ָרְטטּו  עֹוֵפף,  לֹוִקי  ֲאַזי 
ָהֵאִלים ן  ּכַ ִמׁשְ ֶאת  ֵמָאחֹור  הֹוִתיר  הּוא 

ִפיִלים. ַהּנְ ְמחֹוז  ֶאל  ְלַבּסֹוף  ּוָבא 
ְבָעה, ַהּגִ רֹאׁש  ַעל  ָנח  ִפיִלים  ַהּנְ ֲאדֹון  ִרים  ּתְ

ִלְכָלָביו, ָזָהב  ל  ׁשֶ ְרצּועֹות  ָידֹו  ּבְ
ּופֹוֵרַע. ף  ְמַלּטֵ ָכיו  ַרּמָ ַרֲעמֹות 

ר: ּבֵ ִרים ּדִ ּתְ  .5

ָהַאְלִפים, לֹום  ְ ּשׁ ּוַמה  לֹוָמם  ְ ּשׁ ַמה  "ָהֵאִלים 
ִפיִלים?" ַהּנְ ְמחֹוזֹות  ּבִ ָדד  ּבָ יָך  ֲעׂשֶ ּמַ ַמה 
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ר: ּבֵ לֹוִקי ּדִ  .6

ְוָהַאְלִפים, ָהֵאִלים  ְמחֹוזֹות  ּבִ "ָעצּוב 
לֹוִריִתי?"  ל  ׁשֶ קּוְרָנסֹו  ֶאְצְלָך  ֶהָחבּוי 

ר: ּבֵ ִרים ּדִ ּתְ  .7

ָאֶרץ, ּבָ אִתי  ֶהְחּבֵ ָהֵאיִמים  קּוְרַנס  "ֶאת 
ָעָפר, ּבֶ יו  ְקַבְרּתִ ַאּמֹות  מֹוֶנה  ׁשְ

ָלַעד ֶצּנּו  ְלַחּלְ יּוַכל  לֹא  ְוִאיׁש 
ְפֵרָיה." ַיד  ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ה  ֶאְזּכֶ לֹא  עֹוד  ל  ּכָ

ַהּנֹוצֹות, ָרְטטּו  עֹוֵפף,  לֹוִקי  ֲאַזי   .8
ִפיִלים ַהּנְ ן  ּכַ ִמׁשְ ֶאת  ֵמָאחֹור  הֹוִתיר  הּוא 

ָהֵאִלים. ְמחֹוזֹות  ּבִ ְלַבּסֹוף  ְוָנַחת 
ן, ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֲחַצר  ּבַ ּתֹור  ֶאת  לֹוִקי  ַגׁש  ּפָ

יתּו: ַהְסּכִ ּתֹור  ְלִדְבֵרי  ר,  ְוִדּבֵ ַתח  ּפָ ֶזה 

ר: ּבֵ ּתֹור ּדִ  .9

ִהיא? טֹוָבה  ִאם  ֲהָרָעה  ִפיָך,  ּבְ ׁשֶ ׂשֹוָרה  "ַהּבְ
ְמעֹוֵפף, עֹוְדָך  ּבְ ֱאֹמר  ָבֶריָך  ּדְ ֶאת 

ָברֹו, ּדְ ׁשֹוֵכַח  ב  ַהּיֹוׁשֵ ים  ְלִעּתִ
ה."  ּטָ ּמִ ּבַ ֹוֵכב  ַהּשׁ ָזִבים  ּכְ ּוֵמִפיַח 

ר: ּבֵ לֹוִקי ּדִ   .10

טֹובֹות. ם  ּגַ ָרעֹות  ם  ּגַ ִפי  ּבְ ׁשֶ ׂשֹורֹות  "ַהּבְ
ּקּוְרָנס, ּבַ ַמְחִזיק  ִפיִלים,  ַהּנְ ֲאדֹון  ִרים,  ּתְ

ָדיו ִמּיָ צֹו  ְלַחּלְ יּוַכל  לֹא  ְוִאיׁש 
ה." ָ ְלִאּשׁ א  ִיּשָׂ ְפֵרָיה  ֶאת  ֶטֶרם  ּבְ
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ָמְצאּו, ֵהם  ְרֶאה  ַהּמַ טֹוַבת  ְפֵרָיה  ֶאת   .11
אֶֹזן: ַהּטּו  ִלְדָבָריו  ר,  ְוִדּבֵ ַתח  ּפָ ּתֹור 

ֲעִטי ְפֵרָיה,  א,  ָאּנָ לּולֹות  ַהּכְ ְצִעיף  "ֶאת 
ִפיִלים." ַהּנְ ן  ּכַ ִמׁשְ ֶאל  ָלחּוׁש  ֵנינּו  ׁשְ ַעל  י  ּכִ

ְפֵרָיה, ַזַעם  ֲחַמת  ּבַ ַנֲחָרה  ְלָטה  ּפָ  .12
ָרֲעדּו, חֹומֹוָתיו  ָהֵאִלים,  ן  ּכַ ִמׁשְ ָזע 

ִריִסיְנג: ּבְ ל  ׁשֶ ַעת  ּבַ ַהּטַ ִלְרִסיִסים  ָצה  ְוֻנּפְ
ַהּכֹל בּוִני  ַיְחׁשְ ֲאָוה  ּתַ "ְלַבֲעַלת 

ִפיל." ַהּנָ ִרים  ּתְ ית  ּבֵ ֶאל  ֶכם  ִעּמָ ֵאֵצא  ִאם 

ְלִדּיּון,  מֹוָעָצה  ָהֵאִלים  סּו  ּנְ ּכִ ׁשּוב   .13
יַח. ּשִׂ ּבַ ֵחֶלק  ָנְטלּו  ָהֵאלֹות,  ם  ּגַ אּו  ּבָ

ָהֵכיַצד ה  ְמִזּמָ ָמרֹום  ֵני  ּבְ לּו  ְחּבְ ּתִ
ִפיל. ַהּנָ ִרים  ּתְ ד  ִמּיַ יבּו  ָיׁשִ ּתֹור  קּוְרַנס  ֶאת 

ֶהָחָכם, ָהאֹור  ֵאל  ר,  ּבֵ ּדִ ַהְיְמָדל  ֲאַזי   .14
ִנים: ּוָ ּכַ מֹוהּו  ּכָ ֲעִתידֹות  ְמַנֵחׁש 

ה, ְנַכּסֶ ּתֹור  ֵני  ּפְ ֶאת  לּולֹות  ַהּכְ ְצִעיף  "ּבִ
ר. ְנַעּטֵ ארֹו  ַצּוָ ִריִסיְנג  ּבְ ל  ׁשֶ ַעת  ַטּבַ ּבְ

חֹות, ַמְפּתְ ת  ְנִקיׁשַ ֲעֶלה  ּתַ ְתָניו  ִמּמָ   .15
יו, ְרּכָ ּבִ ַעל  ֵרְך  ּתָ ׂשְ ּתִ ים  ָנׁשִ ל  ׁשֶ ִאְצְטָלה 

ְיָקרֹות ֲאָבִנים  ן  ִנּתֵ ָחֵזהּו  ַעל 
ָפֵאר." ּתְ ִמְצחֹו  ֶאת  ָנָאה  ּוִמְצֶנֶפת 

ָבָריו: ּדְ ַעל  יב  ֵהׁשִ ּכֹה  ָהאֹון  ַרב  ּתֹור  ֲאַזי   .16
לּולֹות ַהּכְ ְצִעיף  ֶאת  ַני  ּפָ ַעל  ֶאְקׁשֹר  "ִאם 

ִלי." ִיְקְראּו  ְנֵקָבה  רֹום  ּמָ ּבַ ָהֵאִלים 
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ְוָאַמר: ַתח  ּפָ יו  ּפִ ַלאּוִפי  ן  ּבֶ לֹוִקי  ֲאַזי    .17
ּתֹאַמר, ַאל  ְוָכֹזאת  ַמִים  ּתֹור,  יָך,  ּפִ א  "ַמּלֵ

ָיְדָך ּבְ ַהּקּוְרָנס  ִיְהֶיה  לֹא  ִאם  י  ּכִ
ֱאנֹוׁש." ֵני  ּבְ ַחְבֵלי  ֶאל  ִפיִלים  ַהּנְ ִיְפְלׁשּו 

ּתֹור ֵני  ּפְ ַעל  ֶהֱעטּו  לּולֹות  ַהּכְ ְצִעיף  ֶאת   .18
ִריִסיְנִגים. ַהּבְ ְרִביד  ֶאת  ֵתָפיו  ּכְ ַעל  ְוָנְתנּו 

חֹות, ַמְפּתְ ת  ְנִקיׁשַ עֹוָלה  ּתֹור  ְתֵני  ִמּמָ  .19
ֶרֶכת, ּתָ ִמׂשְ יו  ְרּכָ ּבִ ַעל  ים  ָנׁשִ ל  ׁשֶ ִאְצְטָלה 

ָחֵזהּו,  ֶאת  טֹות  ְ ְמַקּשׁ ְיָקרֹות  ֲאָבִנים 
ְמָפֶאֶרת.  ִמְצחֹו  ֶאת  ָנָאה  ּוִמְצֶנֶפת 

ר: ְוִדּבֵ ָחַזר  ַלאּוִפי  ן  ּבֶ לֹוִקי  ֲאַזי   .20
ָך, ְלִצּדְ ה  ֶאְתַלּוֶ ָאָמה  ל  ׁשֶ ַמְסֶוה  ּבְ

ָעֵמינּו. ּפְ ים  ָנׂשִ ִפיִלים  ַהּנְ ן  ּכַ ִמׁשְ ֶאל 

ן, ּכָ ׁשְ ַלּמִ ים  ָהִעּזִ ִעיֵרי  ׂשְ ֲעטּו  ׁשָ   .21
ֶרֶגל,  י  ַקּלֵ ֲהרּו  ּדָ ָהֶרֶסן  ֶאת  ָקְרעּו 

ָעְלָתה  ָאֶרץ  ּבָ ֵאׁש  ִנְבְקעּו,  ֶהָהִרים 
אֹוִדין. ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ׁש  ְמַבּקֵ יֹוטּוְנַהְים  ן  ּכַ ִמׁשְ ֶאת 

אֹוֵמר: יו,  ּפִ ַתח  ּפָ ִרים,  ּתְ ִפיִלים,  ַהּנְ יט  ּלִ ׁשַ ָאז    .22
ַסְפָסִלים,  ַעל  ַקׁש  ּוְתנּו  יֹוִטים,  "קּומּו, 

ִתי, ּלָ ּכַ ם  ְוִעּמָ ִאים  ּבָ ֵהם  ה  ִהּנֵ י  ּכִ
ִמּנֹוַאטּון.  מֹוָצָאּה  ְניֹוְרד,  ת  ּבַ ְפֵרָיה  ה  ִהּנֵ

ַקְרַנִים, ְזהֹב  ּוָבָקר  ָלֻאְרָוה  ַמֵהר  ְצאּו    .23
נּו ְלִחּכֵ ֲעֵרִבים  ֶון,  ּגָ ֹחֵרי  ׁשְ ֲעָגִלים 

ַוֲעִדי ֵחן  ַאְבֵני  ָיַדי  ּבְ ים  ַרּבִ ָהִביאּו; 
י." ִלּבִ ִלי  אֹוֵמר  ְך  ּכָ ֶאְחַסר,  ְפֵרָיה  ֶאת  ַרק 
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ַהּיֹום, אֹור  ֵהִאיר  עֹוד  אּו,  ּבָ ֵהם  ֶעֶרב  ִלְקַראת   .24
יׁשּו, ִהּגִ יָרה  ּבִ ּכֹוס  ִפיִלים  ַהּנְ ְלאֹוְרֵחי 

ַסְלמֹון, ֵגי  ּדְ מֹוָנה  ּוׁשְ ׁשֹור  ַלע  ּבָ ַעְצמֹו  ּתֹור 
ים,  ׁשִ ַהּנָ ַמֲאַכל  נֹות  ִמְגּדָ ּוִמיֵני 

ִסיף. ַעל  ּבַ ָתה  ׁשָ ָמד  ּתְ י  ּדֵ ּכַ ה  לֹוׁשָ ּוׁשְ

ֵלאֹמר: ח  ׂשָ ֲאַזי  ִפיִלים,  ַהּנְ ֲאדֹון  ִרים,  ּתְ  .25
מֹוָה? ּכָ ַהּזֹוֶלֶלת  ה  ּלָ ּכַ "ַהְרִאיֶתם 

נֹוֶגֶסת מֹוָה  ּכָ עֹוד  ָרִאיִתי  לֹא  ֲאִני  י  ּכִ
ָמד." ּתְ י  ּדֵ ּכַ ה  לֹוׁשָ ׁשְ ַהּלֹוֶגֶמת  ה  ּלָ ּכַ אֹו 

ֶבת, יֹוׁשֶ זֹו  ְלִצּדֹו  ִחית,  ּקְ ַהּפִ ָהָאָמה    .26
ָבָריו: ּדְ ַעל  ַמֲעֶנה  ִלְמצֹא  ֵהיִטיָבה 

ֵלילֹות מֹוָנה  ׁשְ ֶזה  ִנְמַנַעת  ִהיא  זֹון  "ִמּמָ
ִפיִלים." ַהּנְ ן  ּכַ ִמׁשְ ֶאל  ׁשּוָקָתּה  ּתְ ה  ַרּבָ ּכֹה 

ֵהִרים, הּוא  ְצִעיָפּה  ָקּה,  ְ ְלַנּשׁ ׁש  ּקֵ ּבִ ִרים  ּתְ   .27
ָהאּוָלם: ְתֵלי  ּכָ ֶאל  ְלָאחֹור  ע  ִנְרּתַ ַאְך 
ְפֵרָיה, ל  ׁשֶ ֵעיֶניָה  ּכֹה  יֹוְקדֹות  "ַמּדּוַע 

ֶפת." רֹוׁשֶ ֵעיֶניָה  ּבְ ֵאׁש  ׁשֶ ִלי  ִנְדֶמה 

ֶבת, יֹוׁשֶ זֹו  ְלִצּדֹו  ִחית,  ּקְ ַהּפִ ָהָאָמה    .28
ָבָריו: ּדְ ַעל  ַמֲעֶנה  ִלְמצֹא  ֵהיִטיָבה 

ַעִין  ְפֵרָיה  ָעְצָמה  לֹא  ֵלילֹות  מֹוָנה  ׁשְ "ֶזה 
ִפיִלים." ַהּנְ ן  ּכַ ִמׁשְ ֶאל  ׁשּוָקָתּה  ּתְ ה  ַרּבָ ּכֹה 

ְמרּוָדה, ה  ֲעִנּיָ ִרים,  ּתְ ֲאחֹות  ָאה  ּבָ ֲאַזי    .29
ִלְדֹרׁש: ת  ׁשֶ חֹוׁשֶ לֹא  ה  ּלָ ַהּכַ ת  ַמּתַ ֶאת 

ְצִמיַדִיְך ֶאת  ְקרֹוָבה,  ָלְך  ֶאְהֶיה  י  ּכִ ֶחְפֵצְך  "ִאם 
ָיַדי." ּבְ ּוְתִני  ָהִסיִרי  ַדִיְך  ִמּיָ
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ר: ְוִדּבֵ ִפיִלים,  ַהּנְ ֲאדֹון  ִרים,  ּתְ ב  ׁשָ ָאז   .30
ְלָכאן, ָהִביאּו  ָהֵאִלים  קּוְרַנס  "ֶאת 

ׁש, ְנַקּדֵ ְמיֹוְלִניר  ֶאת  ה  ּלָ ַהּכַ י  ְרּכֵ ּבִ ַעל 
ְרָכָתּה."  ּבִ ֶאת  וֹור  ן  ּתֵ ּתִ ֵנינּו  ְוִלׁשְ

יׁשֹו, ּטִ ּפַ ָנַטל  ֶפׁש  ַהּנֶ ַעז  ר  ֲאׁשֶ ּכַ   .31
לֹוִריִתי.  ל  ׁשֶ ְלָבבֹו  ָחֵזהּו  ּבְ ִהְצַטֵחק 

ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ ָקַטל  הּוא  יט  ּלִ ַ ַהּשׁ ִרים  ּתְ ֶאת 
ֶחֶרב.  ְלִפי  ָטַבח  ִפיִלים  ַהּנְ ּוְבַעם 

ר ֲאׁשֶ זֹו  ֵקָנה,  ַהּזְ ִפיל  ַהּנָ ֲאחֹות  ֶאת   .32
ָהַרג, הּוא  ִלְדרֹׁש,  ה  ֵהֵעּזָ ַהּמַֹהר  ֶאת 

טֹוָבה, ֶאֶבן  ַחת  ּתַ ָזְכָתה  ָמֶות  ּבְ ְך  ּכָ
ַהּקּוְרָנס. ַהְלמּות  ּבְ ֲעָדִיים  ּוִבְמקֹום 

יב.  ְלָהׁשִ קּוְרָנסֹו  אֹוִדין  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ָזָכה  ְך  ּכָ  .33

הערות
ִויְנְגתֹור: Vingthor, "תור מַייֶדה", משמותיו של תור.  .1

לֹוִקי: מגיבוריה המרכזיים של האדה הפיוטית. לפרטים ראו פרק המבוא וכן את היצירה הקודמת: ְמָדֵני   .2
לֹוִקי.

ְפֵרָיה: Freyja – לפרטים על העלמה, אחות פֵרי ובתו של ניורד, ראו בין היתר: ְמָדֵני לֹוִקי.   .3
ַמְלּבּוׁש ַהּנֹוצֹות: ְפֵרָיה נעזרת בגלימה מכונפת במסעותיה.  

ִרים: Thrym, מנפילי־הכפור, גנב והסתיר בקרקע את קורנסו של תור. ּתְ  .5
לֹוִריִתי: Hlorrithi, משמותיו של תור.  .6

ִריִסיְנג: Brising, הרביד הנודע בסאגה, מופיע גם בביוולף, הוא מעשה מלאכתם של גמדים  ל ּבְ ַעת ׁשֶ ּבַ ַהּטַ  .12
צורפים וחרשי מתכת. 

בין היתר  נובעת  ִנים: חוכמתם של הוונים מודגשת בכמה מקומות באדה. חוכמתו של היימדל  ּוָ ּכַ מֹוהּו  ּכָ  .14
בזכות העובדה שבתפקידו כשומר הֵאלים הוא צופה ללא הרף במתרחש ולומד. 

ן: את מרכבתו של תור מושכים שעירי ִעזים ולא סוסים.  ּכָ ׁשְ ים ַלּמִ ִעיֵרי ָהִעּזִ ֲעטּו ׂשְ ׁשָ  .21
יֹוִטים: נפילים.  .22

מֹוָצָאּה ִמּנֹוַאטּון: Noatun, משכנם של ניורד וסָקדי אשתו.   
ניתן למצוא  יודע שובע  ַסְלמֹון: עדות אחרת לתאבונו של תור שאיננו  ֵגי  ּדְ מֹוָנה  ּוׁשְ ׁשֹור  ַלע  ּבָ ַעְצמֹו  ּתֹור   .24

בשירת הימיר (בית 15). 
וֹור: Vor, אלת הנדרים בין גברים ונשים.  .30
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Alvíssmál – ְבֵרי ַאְלִויס ּדִ

הערת מבוא

תור,  אל  בא   ,Al-víss  – 'יודע־כול'  הוא  מילולית  שמו  שפירוש  מחילות  גמד  ַאְלִויס, 
שניתנה  הבטחה  סמך  על  זאת  בתו,  יד  את  ממנו  ותובע  האלים,  בכיר  אודין,  של  בנו 
תור  זאת  עם  הִעסקה.  על  הוחלט  כאשר  מביתו  שנעדר  בטענה  מסרב,  תור  בעבר.  לו 
פתיחה  לאחר  שיישאל.  השאלות  על  להשיב  יוכל  אם  בתו  את  לגמד  לתת  מסכים 
שמות  הוא  הנושא  ותשובות.  שאלות  של  לסדרה  עוברים  אנו   ,8-1 בתים  זו,  נרטיבית 
את  המאכלסות  השונות  הארצות  שוכני  של  בפיהם  הטבע  ותופעות  היקום  חלקי 

שבתופת. המתים  וכן  והאלפים  הגמדים  הנפילים,  הוונים,  האלים,  האדם,  משכנות 

להוצאת   (Collingwood) קולינגווד  של  איור  בתו.  את  ומחזיק  הגמד  ַאְלִויס  עם  משוחח  תור 
 .1908 משנת  הפיוטית  האדה 
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תור,  של  שאלותיו  כל  על  וחלק  חד  משיב  הוא  בכבוד.  במבצע  עומד  ַאְלִויס 
כלתו  אבי  לו  שטומן  בפח  נופל  הוא  אולם  יודע־כול.  שמו  לשווא  לא  כי  מוכיח  ובכך 

לאבן. המחילות  גמד  את  הופכות  וקרניה  זורחת  השמש  כי  המיועדת, 
אלא  ופתרודניר,  בשירת  לקורא  המוגש  למשל  כזה  מיתולוגי,  איננו  השאלות  אופי 
השמש  נקראים  כיצד  ַאְלִויס  את  תור  שואל  למשל  כך  נרדפות.  מילים  הוא  עניינו  כל 
לעובדה  מעשית  חשיבות  כל  אין  אולם  העולמות.  מן  אחד  בכל  היתר)  (בין  והירח 
הננס  של  שתשובותיו  מכאן  הנפילים,  של  מזה  אחר  בשם  השמש  את  מכנים  שהאלים 
(לפירוט  הסקאלדים  בשירת  לרוב  המופיע  מוטיב  לשוניות,  מטפורות  של  רשימה  הן 
הסקאלדית  השירה  תחיית  של  זמן  פרק  היא  ה-12  שהמאה  מאחר  המבוא).  פרק  ראו 
מן  היא  זו  עובדה  ובשל  זמן,  פרק  באותו  נתחברה  היצירה  כי  נותנת  הדעת  באיסלנד, 

הפיוטית.  באדה  המאוחרות 
דפי היצירה בכתב היד נשמרו היטב, ואף שהשיר נעדר מסגרת נרטיבית, קל וחומר 

האדה.  בשירי  למדי  נדירה  תופעה  צורנית,  שלמות  זאת  בכל  מהווה  הוא  עלילה, 
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ְבֵרי ַאְלִויס ּדִ

ר: ּבֵ ַאְלִויס ּדִ  .1

יַע  ְוַתּצִ ָפֵאר  ּתְ ַסְפָסִלים  ִתי  ּלָ "ּכַ
ַמֵהר; ּתְ ְלֵביָתּה  ַוֲאַזי 

ָאֹנִכי, ה  ַלֻחּפָ ז  ֶנְחּפָ ּכֹל  ֵעיֵני  ּבְ
ָמנֹוַח." ִלי  ֶאְמָצא  ִית  ּבַ ּבַ ַרק 

ר:  ּבֵ ּתֹור ּדִ  .2

ָחְטְמָך, ר  ִחּוֵ ֶזה  ה  ָלּמָ ְלָך,  ָרה  ּקָ "ַמה 
ֵמִתים? ין  ּבֵ ֵליל  ִעם  ַכְבּתָ  ֲהׁשָ

ֵעיַני ּבְ ִפיל,  ַהּנָ טֹוְרס  ּכְ מֹוָך  ּכָ
ה." ּלָ ַלּכַ ה  ַאּתָ ָראּוי  לֹא 

ר: ּבֵ ַאְלִויס ּדִ  .3

ָעָפר, ּבֶ ּוֵביִתי  ִמי  ׁשְ הּוא  "ּכֹל־יֹוֵדַע 
ּכֹן. ֶאׁשְ ָלָאֶרץ  ַחת  ִמּתַ י  ּכִ

ב ְרּכָ ַהּמֶ ֶנַהג  ִעם  ר  ְלַדּבֵ ֶחְפִצי  ּבְ
בּוָעתֹו."  ׁשְ ָהרֹום  ֵאל  ָיֵפר  ן  ּפֶ

ר: ּבֵ ּתֹור ּדִ  .4

ִנְדרֹו, ֶאת  ְלָהֵפר  ָהָאב  ל  ׁשֶ ְזכּותֹו  "זֹו 
ה. ּלָ ַהּכַ ֲאִבי  הּוא  ַוֲאִני 

ְנָתנּוָה ְלָך  ֵעת  י  ֶנֱעַדְרּתִ יִתי  ִמּבֵ
ָיָדּה." ֶאת  ַהּנֹוֵתן  ֲאִני  ַאְך 

ר: ּבֵ ַאְלִויס ּדִ  .5

ִלְזכּותֹו ַהּטֹוֵען  ּבֹור  ַהּגִ ֶזה  "ּוִמי 
ֶמׁש, ֶ ּשׁ ּכַ ַהּזֹוֶהֶרת  ה  ּלָ ַלּכַ

ֶנֶפׁש ֲעלּוב  ְוָנד  ָנע  אֹוְתָך,  יֹוֵדַע  ִמי 
ֵהִגיַח?" א,  ּבָ רּוָצה  ּפְ ֶרֶחם  ּמֵ ׁשֶ
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ר: ּבֵ ּתֹור ּדִ  .6

ִמי, ׁשְ ִויְנְגתֹור  ִהְנִני,  עֹוָלם  ּבָ ָוָנד  "ָנע 
ִסיְדְגָרִני, ל  ׁשֶ ֲחָלָציו  יֹוֵצא 

ִלְרצֹוִני, ִנּגּוד  ּבְ ַעְלָמה  ּבָ ה  ְזּכֶ ּתִ לֹא 
ַלם."  ְוִנׁשְ ה  ּלָ ַהּכַ ִסּפּור  ם  ּתַ ּוְבָכְך 

ר: ּבֵ ַאְלִויס ּדִ  .7

ֶדיָך ִמּיָ ר  ְלֶהּתֵ ק  ּקֵ ֶאְזּדַ ְמֵהָרה  "ּבִ
ה. ּלָ ַהּכַ ֲאִבי  ת  ּוְלִבְרּכַ

ֶאְרֶצה לֹא  ְוִלְחיֹות  אּוַכל  לֹא  ִלְהיֹות  י  ּכִ
ֶלג."  ֶ ַהּשׁ ִמן  ָחה  ַהּצֶ ַעְלָמה  ִלי  ּבְ

ר: ּבֵ ּתֹור ּדִ  .8

זֹאת אּוָלם  י,  ּתִ ּבִ ל  ׁשֶ ּה  ִלּבָ ּבְ ה  ְזּכֶ "ּתִ
ּכֹל־יֹוֵדַע,  ְנכֹוָנה,  יב  ׁשִ ּתָ ִאם 

ָהעֹוָלם א  נֹוׂשֵ ּבְ ַאל  ֶאׁשְ ׁשֶ ֵאלֹות  ׁשְ ַעל 
ָלַדַעת. ְרצֹוִני  ּבִ ֵיׁש  אֹוָתן 

ַהּכֹל, ַהּיֹוֵדַע  ַאְלִויס  ִלי,  ָנא  "ֱאֹמר    .9
ּגֹוָרלֹו, ְגַזר  ּנִ ׁשֶ ד  ּמָ ַהּגַ

ּדֹורֹות, ָקמּו  ּה  ּבָ ָהָאֶרץ  ל  ׁשֶ ָמּה  ׁשְ הּוא  ַמה 
ְוֶאֶרץ?" ֶאֶרץ  ל  ּכָ ֵני  ּבְ ִפי  ּבְ

ר: ּבֵ ַאְלִויס ּדִ   .10

ֵאל. ִפי  ּבְ ֶדה'  'ׂשָ ִהיא  'ֶאֶרץ',  ָאָדם  ִפי  "ּבְ
ּנּוָיּה, ּכִ ָרִכים'  'ּדְ ָוִנים  ִפי  ּבְ

ָנִפיל  ִפי  ּבְ ה'  'ְיֻרּקָ ַאְלִפים,  ִפי  ּבְ 'מֹוִריָקה' 
ָמרֹום."  ֵני  ּבְ ִפי  ּבְ ְו'ֹחֶמר' 
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ר: ּבֵ ּתֹור ּדִ   .11

ַהּכֹל, ַהּיֹוֵדַע  ַאְלִויס  ִלי,  ָנא  "ֱאֹמר 
ּגֹוָרלֹו, ְגַזר  ּנִ ׁשֶ ד  ּמָ ַהּגַ

ֶאֶרץ ׁשֹוְכֵני  ִפי  ּבְ ַמִים  ָ ַהּשׁ ם  ׁשֵ ַמהּו 
ֶרַגע?" ּכָ ִניָת  ּמָ ׁשֶ ֵמֵאּלּו 

ר: ּבֵ ַאְלִויס ּדִ   .12

ֵאל, ִפי  ּבְ 'ָהֶעְליֹון'  ִאיׁש,  ִפי  ּבְ ָמרֹום'  ֵמי  "'ׁשְ
ָהרּוחֹות', 'טֹוֵוה  ָוִנים  ִפי  ּבְ

ַאְלִפים ִפי  ּבְ ָנֶאה"  ג  "ּגַ ן־ָעל',  ּכַ 'ִמׁשְ ִפיִלים:  ַהּנְ
ַהּדֹוֵלף'."  'ָהאּוָלם  ִדים:  ּמָ ּגַ ּוְבִפי 

ר: ּבֵ ּתֹור ּדִ   .13

ַהּכֹל, ַהּיֹוֵדַע  ַאְלִויס  ִלי,  ָנא  "ֱאֹמר 
ּגֹוָרלֹו, ְגַזר  ּנִ ׁשֶ ד  ּמָ ַהּגַ

ּכֹל ְלֵעין  לּוי  ַהּגָ ֵרַח  ַהּיָ ם  ׁשֵ ַמהּו 
ְוֶאֶרץ?" ֶאֶרץ  ל  ּכָ ֵני  ּבְ ִפי  ּבְ

ר ּבֵ ַאְלִויס ּדִ   .14

ֵאל, ִפי  ּבְ 'ֶלָהָבה'  'ַסַהר',  ָאָדם  ִפי  "ּבְ
ל'. ְלּגַ 'ּגַ ַהּתֶֹפת  ֵני  ּבְ ּוְבִפי 

ַאְלִפים, ִפי  ּבְ ְזַמן'  'מֹוֵרה  ד,  ּמָ ַהּגַ ִפי  ּבְ 'אֹור' 
ז'."  'ֶנְחּפָ מֹו  ׁשְ ִפיִלים  ַהּנְ ּוְבִפי 

ר: ּבֵ ּתֹור ּדִ   .15

ַהּכֹל, ַהּיֹוֵדַע  ַאְלִויס  ִלי,  ָנא  "ֱאֹמר 
ּגֹוָרלֹו, ְגַזר  ּנִ ׁשֶ ד  ּמָ ַהּגַ

ּכֹל ְלֵעין  לּוָיה  ַהּגְ ה  ַהַחּמָ ם  ֵ ׁשּ ּוַמה 
ְוֶאֶרץ?" ֶאֶרץ  ל  ּכָ ֵני  ּבְ ִפי  ּבְ
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ר: ּבֵ ַאְלִויס ּדִ   .16

ֵאל, ִפי  ּבְ רֹום'  'ַהּדָ ָהָאָדם,  ִפי  ּבְ ֶמׁש'  "'ׁשֶ
ַאְלף, ִפי  ּבְ ָהדּור'  ל  'ּגַ עֹוָלם',  'ֵאׁש   – ִפיל  ַהּנָ

ד, ּמָ ַהּגַ ִפי  ּבְ ָמּה  ׁשְ ְדָבִלין'  ּבִ 'ַהּבֹוֶגֶדת 
ְזִהיר'."  'ַהּמַ ֵאִלים  ֵני  ּבְ ּוְבִפי 

ר: ּבֵ ּתֹור ּדִ   .17

ַהּכֹל, ַהּיֹוֵדַע  ַאְלִויס  ִלי,  ָנא  "ֱאֹמר 
ּגֹוָרלֹו, ְגַזר  ּנִ ׁשֶ ד  ּמָ ַהּגַ

ם ׁשֶ ַהּגֶ ֶאת  ַהּנֹוֵצר  ֶהָעָנן  ם  ֵ ׁשּ ּוַמה 
ְוֶאֶרץ?" ֶאֶרץ  ל  ּכָ ֵני  ּבְ ִפי  ּבְ

ר: ּבֵ ַאְלִויס ּדִ   .18

ם', ׁשֶ ּגֶ 'ֶטֶרם  ֵאל  ִפי  ּבְ ָהָאָדם,  ִפי  ּבְ "'ָעב' 
ָוִנים ִפי  ּבְ ָהרּוחֹות'  'ֲעִפיפֹון 

ַאְלִפים, ִפי  ּבְ ֲאִויר'  'אֹון  ְקָוה',  ּתִ 'ֵמי   – ִפיִלים  ַהּנְ
ּתֶֹפת."  ּבַ ָמם  ׁשְ ַהּסֹודֹות'  ת  ְו'ַקְסּדַ

ר: ּבֵ ּתֹור ּדִ   .19

ַהּכֹל, ַהּיֹוֵדַע  ַאְלִויס  ִלי,  ָנא  "ֱאֹמר 
ּגֹוָרלֹו, ְגַזר  ּנִ ׁשֶ ד  ּמָ ַהּגַ

בּול ּגְ ִלי  ּבְ ַהְמַרֶחֶפת  ָהרּוַח  ל  ׁשֶ ָמּה  ׁשְ ַמהּו 
ְוֶאֶרץ?" ֶאֶרץ  ל  ּכָ ֵני  ּבְ ִפי  ּבְ

ר: ּבֵ ַאְלִויס ּדִ   .20

ֵאל, ִפי  ּבְ ס'  'ַהְמַהּסֵ ָאָדם,  ִפי  ּבְ "'רּוַח' 
ָוִנים. ִפי  ּבְ ּנּויֹו  ּכִ צֹוֵהל'  'סּוס 

אֹון', ׁשָ ּבְ 'ׁשֹוֵעט  ַאְלף:  'ְיָבָבה',   – ִפיל  ַהּנָ
ּתֶֹפת."  ּבַ ָמּה  ׁשְ ּתֹוֵקף'  ּו'ֶפֶרץ 
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ר: ּבֵ ּתֹור ּדִ   .21

ַהּכֹל, ַהּיֹוֵדַע  ַאְלִויס  ִלי,  ָנא  "ֱאֹמר 
ּגֹוָרלֹו, ְגַזר  ּנִ ׁשֶ ד  ּמָ ַהּגַ

ֶקט  ֶ ּשׁ ּבַ ָהרֹוַגַעת  ְלָוה  ַ ַהּשׁ ם  ֵ ׁשּ ּוַמה 
ְוֶאֶרץ?" ֶאֶרץ  ל  ּכָ ֵני  ּבְ ִפי  ּבְ

ר: ּבֵ ַאְלִויס ּדִ   .22

ֵאל, ִפי  ּבְ ּו'ְדָמָמה'  ִאיׁש,  ִפי  ּבְ ְלָוה'  'ׁשַ "ִהיא 
ָוִנים. ִפי  ּבְ ּנּוָיּה  ּכִ ַהּלֹוֵחׁש'  ב  ָ ּשׁ 'ַהּמַ

ָמָמה', ּדְ 'יֹום  ְוָהַאְלף:  לֹוֵהט',  'ֹחם  ִפיִלים:  ַהּנְ
יֹום'." 'ֵסֶתר  ד  ּמָ ַהּגַ ּוְבִפי 

ר: ּבֵ ּתֹור ּדִ   .23

ַהּכֹל, ַהּיֹוֵדַע  ַאְלִויס  ִלי,  ָנא  "ֱאֹמר 
ּגֹוָרלֹו, ְגַזר  ּנִ ׁשֶ ד  ּמָ ַהּגַ

ֱאנֹוׁש ן  ּבֶ ַמְפִליג  ּבֹו  ם  ַהּיָ ל  ׁשֶ מֹו  ׁשְ ַמהּו 
ְוֶאֶרץ?" ֶאֶרץ  ל  ּכָ ֵני  ּבְ ִפי  ּבְ

ר: ּבֵ ַאְלִויס ּדִ   .24

ֵאל, ִפי  ּבְ ֵקץ'  ֵאין  'ֵמי  ָאָדם,  ֵני  ּבְ ִפי  ּבְ "'ָים' 
ִנים.  ַהּוָ ֵני  ּבְ ִפי  ּבְ מֹו  ׁשְ ְו'ַנְחׁשֹול' 

ָלַאְלִפים, ֹאֶפל'  ּו'ֵמי  'ְמכֹוָרה'  הּוא  ִפיִלים  ַלּנְ
ִדים." ּמָ ּגַ ְלׁשֹון  ּבִ הּוא  ּו'ְמצּוָלה' 

ר: ּבֵ ּתֹור ּדִ   .25

ַהּכֹל, ַהּיֹוֵדַע  ַאְלִויס  ִלי,  ָנא  "ֱאֹמר 
ּגֹוָרלֹו, ְגַזר  ּנִ ׁשֶ ד  ּמָ ַהּגַ

ַלּכֹל, ַהּבֹוֶעֶרת  ָהֵאׁש,  ל  ׁשֶ ָמּה  ׁשְ ַמהּו 
ְוֶאֶרץ?" ֶאֶרץ  ל  ּכָ ֵני  ּבְ ִפי  ּבְ
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ר: ּבֵ ַאְלִויס ּדִ   .26

ְלֶהֶבת', 'ׁשַ זֹו  ֵאל  ִפי  ּבְ ָאָדם,  ֵני  ּבְ ִפי  ּבְ "'ֵאׁש' 
ֵלָקה', 'ּדְ ִנים  ַהּוָ ֵני  ּבְ ּוְבִפי 

ַאְלִפים, ִפי  ּבְ ְבֵעָרה'  'ּתַ 'ְזֵאב',  ִהיא  ִפיִלים  ַלּנְ
ּתֶֹפת." ּבַ ָמּה  ׁשְ ֵרא  ִיּקָ ן'  ְו'ֻחְרּבָ

ר: ּבֵ ּתֹור ּדִ   .27

ַהּכֹל, ַהּיֹוֵדַע  ַאְלִויס  ִלי,  ָנא  "ֱאֹמר 
ּגֹוָרלֹו, ְגַזר  ּנִ ׁשֶ ד  ּמָ ַהּגַ

ֶקֶדם, ִמיֵמי  ֵדל  ַהּגָ ַער,  ַהּיַ ל  ׁשֶ מֹו  ׁשְ ַמהּו 
ְוֶאֶרץ?" ֶאֶרץ  ל  ּכָ ֵני  ּבְ ִפי  ּבְ

ר:  ּבֵ ַאְלִויס ּדִ   .28

ֵאל, ִפי  ּבְ 'ַרֲעָמה'  מֹו,  ׁשְ 'ַיַער'  ִאיׁש  ִפי  "ּבְ
ּתֶֹפת, ֵני  ּבְ לֹו  ִיְקְראּו  ָים'  ב  'ֵעׂשֶ

ַאְלִפים ִפי  ּבְ ֵחן'  'ַעְלַות  ֵאׁש',  'ְמזֹון   – ִפיִלים  ַהּנְ
ָוִנים."  ִפי  ּבְ ָסִמים'  ַהּקְ ה  ּו'ַמּטֵ

ר: ּבֵ ּתֹור ּדִ   .29

ַהּכֹל, ַהּיֹוֵדַע  ַאְלִויס  ִלי,  ָנא  "ֱאֹמר 
ּגֹוָרלֹו, ְגַזר  ּנִ ׁשֶ ד  ּמָ ַהּגַ

ִפיל, ַהּנָ ְלנֹור  ת  ּבַ ַלְיָלה,  ַעת  ׁשְ ל  ׁשֶ ָמּה  ׁשְ ַמהּו 
ְוֶאֶרץ?" ֶאֶרץ  ל  ּכָ ֵני  ּבְ ִפי  ּבְ

ר: ּבֵ ַאְלִויס ּדִ   .30

ֵאל, ִפי  ּבְ 'ֲאֵפָלה'  'ַלְיָלה',  ָאָדם  ִפי  "ּבְ
ִנים, ַהּוָ ל  ׁשֶ ְלׁשֹוָנם  ּבִ ּו'ִמְסּתֹור' 

ָהַאְלִפים,  ֹעֶנג'  ַנת  'ׁשְ 'ֲעָלָטה',   – ִפיִלים  ַהּנְ
'ַהֲחלֹום'." ד:  ּמָ ַהּגַ ּוְבִפי 
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ר: ּבֵ ּתֹור ּדִ   .31

ַהּכֹל, ַהּיֹוֵדַע  ַאְלִויס  ִלי,  ָנא  "ֱאֹמר 
ּגֹוָרלֹו, ְגַזר  ּנִ ׁשֶ ד  ּמָ ַהּגַ

ֶדה, ּשָׂ ּבַ ְזָרע  ַהּנִ ַרע  ַהּזֶ ל  ׁשֶ מֹו  ׁשְ ַמהּו 
ְוֶאֶרץ?" ֶאֶרץ  ל  ּכָ ֵני  ּבְ ִפי  ּבְ

ר: ּבֵ ַאְלִויס ּדִ   .32

ֵאל, ִפי  ּבְ ְו'ַגְרִעין'  מֹו,  ׁשְ 'ֶזַרע'  ִאיׁש  ִפי  "ּבְ
ָוִנים, ִפי  ּבְ ֵרא  ִיּקָ ָגן'  'ּדָ מֹו  ׁשְ

ָכר' 'ׁשֵ ַאְלִפים  ִפי  ּבְ 'ַמֲאָכל',  ִפיִלים:  ַהּנְ
ּתֶֹפת." ּבַ מֹו  ׁשְ ִיְהֶיה  ק'  ּדַ ְו'ִגְבעֹול 

ר: ּבֵ ּתֹור ּדִ   .33

ַהּכֹל, ַהּיֹוֵדַע  ַאְלִויס  ִלי,  ָנא  "ֱאֹמר 
ּגֹוָרלֹו, ְגַזר  ּנִ ׁשֶ ד  ּמָ ַהּגַ

ַעד,  י  ִמּנִ ם  ְלּגָ ַהּנִ ָמד  ַהּתְ ל  ׁשֶ מֹו  ׁשְ ַמהּו 
ְוֶאֶרץ?" ֶאֶרץ  ל  ּכָ ֵני  ּבְ ִפי  ּבְ

ר: ּבֵ ַאְלִויס ּדִ   .34

יָרה', 'ּבִ מֹו  ׁשְ ֵאל  ּוְבִפי  ָאָדם,  ֵני  ּבְ ִפי  ּבְ ָמד'  "'ּתְ
ָוִנים, ִפי  ּבְ ַהּקֹוֵצף'  ֶקה  ׁשְ 'ַהּמַ

ָרה', 'ַהּכֵ  – סּוטּוְנג  ֵני  ּבְ ַצח',  ּקּוי  'ׁשִ  – ִפיִלים  ַהּנְ
ּתֶֹפת." ּבַ מֹו  ׁשְ ֵרא  ִיּקָ ַבׁש'  ּדְ ּו'ֵמי 

ר: ּבֵ ּתֹור ּדִ   .35

ֶאָחד ִאיׁש  ֲחֵזה  ּבַ ּכֹה  ַעד  ָרִאיִתי  "לֹא 
ה, ַרּבָ ּכֹה  ָחְכָמה  ל  ׁשֶ אֹוָצר 

י. ִאַחְזּתִ ֵעיֶניָך  ֶאת  ר  ְמַדּבֵ עֹוְדָך  ַאְך 
ַהּיֹום  אֹור  ָעָלה  ד,  ּמָ ּגַ יְנַתִים,  ּבֵ י  ּכִ

ן."  ּכָ ׁשְ ּמִ ּבַ זֹוֲהרֹות  ה  ַהַחּמָ ְוַקְרֵני 

�
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הערות
הגמדים  ַאְלִויס.  את  מעליב  איננו  תור  ֵמִתים?:  ין  ּבֵ ֵליל  ִעם  ַכְבּתָ  ֲהׁשָ  / ָחְטְמָך,  ר  ִחּוֵ ֶזה  ה  ָלּמָ ְלָך,  ָרה  ּקָ ַמה   .2

שוכנים תחת הקרקע, ומכאן שחיוורונו של ַאְלִויס הוא תכונתו של שוכן המצולה. 
ב: הוא תור, הנוהג במרכבת התיישים. מכאן נובע שאין ַאְלִויס מזהה את אבי אהובתו. ְרּכָ ֶנַהג ַהּמֶ  .3

י ֵעת ְלָך ְנָתנּוָה: לא ברור מי ובאילו נסיבות הבטיחו לגמד את בתו של תור.  יִתי ֶנֱעַדְרּתִ ִמּבֵ  .4
מן  ומזוהם  בלואים  לבוש  כדרכו  המופיע  תור,  את  מזהה  לא  עדיין  ַאְלִויס  ֵהִגיַח:  א,  ּבָ רּוָצה  ּפְ ֶרֶחם  ּמֵ ׁשֶ  .5

הדרך.
ִויְנְגתֹור: Vingthor, "תור מַייֶדה" (את הקורנס).  .6

ל ִסיְדְגָרִני: Sithgrani, מילולית, "ֶארך הזקן", הוא אודין. יֹוֵצא ֲחָלָציו ׁשֶ  
ל ֶאֶרץ ְוֶאֶרץ: ַאְלִויס בתשובותיו מסתפק בחמש ארצות: ארצם של בני האדם, האלים, הנפילים,  ֵני ּכָ ִפי ּבְ ּבְ  .9

הוונים והגמדים ולעתים גם התופת – משכן המתים. 
באדה.  בכמה מקומות  נזכר  הנודעים שבגמדים,  מן   ,Dvalin  – דבלין  ד:  ּמָ ַהּגַ ִפי  ּבְ ָמּה  ׁשְ ְדָבִלין'  ּבִ 'ַהּבֹוֶגֶדת   .16

נבגד על ידי השמש שהפכה אותו לאבן, כפי שעתיד לקרות גם לַאְלִויס בסופו של השיר. 
ִפיל: Nor, אביה של נוט – Not, לילה. ת ְלנֹור ַהּנָ ּבַ  .29

כוונת המחבר  ברורה  לא  הבית.  באותו  נזכרים  אלו  אולם  נפילים,  הם  סוטונג  בני  ָרה':  'ַהּכֵ סּוטּוְנג –  ֵני  ּבְ  .34
בציון כפול זה. 

�  � �
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Baldrs draumar – ְלֶדר ִסּיּוֵטי ּבַ
 – ארנמגנן  היד  בכתב  נמצא  כולו,  באוסף  ביותר  הקצרים  מן  הבתים,   14 בן  השיר 
יותר,  גם בכתבים מאוחרים  Arnamagnæan Codex, מתחילת המאה ה-18. השיר מופיע 

.(Vegtamskvitha) ֶוגָטם  שירת  הכותרת  תחת 
היצירה הקצרה נשמרה היטב, והיא מן הבודדות המצויות בידינו בשלמותה. הדמיון 
דברי  של  יותר  מאוחרת  גרסה  שבידינו  כך  על  מעיד  וולוספו  לבין  בלדר  סיוטי  בין 
הנביאה. כך למשל שורות הבית ה-11 של סיוטי בלדר מזכירות את השורות המופיעות 
תרים  שירת  לבין  שלפנינו  השיר  פתיחת  בין  הדמיון  כן  כמו  בוולוספו.   33-32 בבתים 
כך  אמנם  אם  אחד.  מחבר  של  עטו  פרי  הם  השירים  שלושת  כי  הנראה  ככל  מעיד 
וולוספו למחצית הראשונה של המאה העשירית מקובל  הדבר, ולאור העובדה שתארוך 

בלדר.  סיוטי  של  חיבורו  מועד  גם  שזהו  הרי  החוקרים,  רוב  על  היום 
בוולוספו,  לדבריה  ובדומה  האוב,  בעלת  את  לתחייה  אודין  מקיץ  המקרים  בשני 
רצף  את  הפותח  הראשון  המקרה  על  במסווה,  המאזין  לאודין  מספרת  היא  כאן  גם 

ַרגָנרֹוק.  במלחמת  היקום  של  ולחורבנו  האלים  לקץ  שיובילו  הפורענויות 
 58-57 פרקים  וראו  סנורי,  של  הפרוזאית  באדה  בהרחבה  מופיע  השיר  נושא 

זה.  בכרך  גילפי  בתעתועי 

 .1908 משנת  הפיוטית  לאדה  איור   ,(Collingwood) קולינגווד  ו.ג.  השאול.  אל  שועט  אודין 
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ְלֶדר ִסּיּוֵטי ּבַ

ָמרֹום, ֵני  ּבְ ֶנֶאְספּו  ֵאִלים  ְלמֹוֶעֶצת   .1
נּו. ּמְ ִנְזּדַ ֵהן  ַאף  ָהֵאלֹות  ם  ּוְלִצּדָ
ְוִסּיּוָטיו, ְלֶדר  ּבַ ַעל  ּיּון  ַהּדִ ָנַסב 

ְוָאסֹון. ְרָענּות  ּפֻ אּו  ּבְ ּנִ ׁשֶ ֲחלֹומֹות 

ֵקן, ַהּזָ ֲעִתידֹות  חֹוֶזה  אֹוִדין,  ָקם   .2
ָנַתן ַעת  ַמְרּדַ ִניר  ְסֶלּפְ ל  ׁשֶ ּבֹו  ּגַ ַעל 

א, ּבָ ִניְפְלֶהל  ְמצּולֹות  ֶאל  ְלַדְרּכֹו,  ּוָפָנה 
ַהּתֶֹפת. ַעל  ֹוֵמר  ַהּשׁ ֶלב  ַהּכֶ לֹו  ין  ִהְמּתִ ם  ׁשָ

ַרב ְזַמן  הּוא  ין  ִהְמּתִ ָחֵזהּו,  ַעל  ָקַלח  ם  ּדָ  .3
ֶסם. ְוַהּקֶ ּוף  ּשׁ ַהּכִ ֲאִבי  ל  ׁשֶ ְלבֹואֹו 

ֶאֶרץ, מֹוְסֵדי  ָרֲעׁשּו  ְלָפִנים,  ַעט  ׁשָ ַעז 
אֹול.  ְ ַהּשׁ ֶאל  בֹואֹו  ּבְ ָעַצר  ָרם  ן  ּכָ ִמׁשְ מּול 

הּוא ָיַדע  אֹוִדין,  ָרַכב  ִמְזָרח  ַער  ׁשַ ֶאל   .4
ַהּקֹוֶסֶמת. ְקבּוָרה  ּבֹו  קֹום  ַהּמָ ֶזה  י  ּכִ

ה ִלְתִחּיָ ּזֹו  ׁשֶ ַעד  ְוָלַחׁש  ף  ֵ ּשׁ ּכִ הּוא 
ֶגר.  ּפֶ ְלׁשֹון  ּבִ ָרה  ְוִדּבְ ֶהָעָפר  ִמן  ָקָמה 

ֲעַלת אֹוב:  ָרה ּבַ ּבְ ּדִ   .5

יֹוַדַעת, י  ֵאיֶנּנִ ׁשֶ ֶבר  ַהּגֶ ֶזה  "ּוִמי 
אֹול? ְ ַהּשׁ ִמן  ה  ָקׁשָ ֶרְך  ּדֶ ָעַלי  ַהּכֹוֶפה 

ֶלג, ׁשֶ ּבְ ָקָפאִתי  ם,  ׁשֶ ּגֶ אֹוִתי  ַטף  ׁשָ
י." ַוְעּתִ ּגָ ׁשֶ ּדֹורֹות  ֶזה  ַטל.  ּבְ י  ִנְרַטְבּתִ
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ר: ּבֵ אֹוִדין ּדִ   .6

ַהּטֹוב, ַוְלָטם  ָהָיה  ְוָאִבי  ִמי  ׁשְ "ֶוְגָטם 
ָלְך. ר  ֲאַסּפֵ ְמרֹוִמים  ַעל  ִלי,  ִרי  ַסּפְ ַהּתֶֹפת  ַעל 

עֹות, ַטּבָ ְרבּוֵדי  ַסְפָסִלים  ִמי  ִלְכבֹוד 
ָזָהב?"  ּבְ ה  ָהִרְצּפָ ְיצּוָקה  ִמי  ִלְכבֹוד 

ֲעַלת אֹוב: ָרה ּבַ ּבְ ּדִ   .7

ַחת,  ַקּלַ ּבְ ִלים  ְ ְמַבּשׁ ַבׁש  ּדְ ֵמי  ְלֶדר  ְלּבַ אן  "ּכָ
ָמֵגן; ּבְ ה  ַהְמֻכּסֶ ַהּזֹוֵהר  ֶקה  ׁשְ ַהּמַ

ה. ְוֵאיֶנּנָ ָהֵאִלים  ְקַות  ּתִ ָנגֹוָזה  ַאְך 
י." ּפִ ֶאת  ׁשּוב  ח  ֶאְפּתַ לֹא  י,  ְרּתִ ּבַ ּדִ ִמּכַֹרח 

ר: ּבֵ אֹוִדין ּדִ   .8

ֹאל ִלׁשְ י  ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ י  ּכִ וֹוְלָבה,  עֹוד,  י  ּדֹּמִ ּתִ "ַאל 
ָלַדַעת. ׁש  ּיֵ ׁשֶ ל  ּכָ ָפַתִיְך  ִמּשְׂ ְוִלְלמֹד 

ְלֶדר,  ּבַ ֶאת  ֶנֶפׁש  ה  ַיּכֶ ִמי  ִלי:  יִדי  ַהּגִ
ַהּטֹוב?"  אֹוִדין  ן  ּבֶ ל  ׁשֶ מֹו  ּדָ ֶאת  ּפְֹך  ִיׁשְ ִמי 

ָרה: ּבְ ֲעַלת אֹוב ּדִ ּבַ   .9

ְמָצה,  ְלׁשִ ַהּנֹוָדע  ד  ַהּבַ ֶאת  ָיִביא  "הֹוד 
ְלֶדר, ּבַ ֶאת  ֶחֶרב  ְלִפי  ה  ּכֶ ּיַ ׁשֶ ְוהּוא 

אֹוִדין. ן  ּבֶ ל  ׁשֶ מֹו  ּדָ ֶאת  יז  ּקִ ּיַ ׁשֶ ְוהּוא 
י." ּפִ ֶאת  ׁשּוב  ח  ֶאְפּתַ לֹא  י,  ְרּתִ ּבַ ּדִ ִמּכַֹרח 

ר: ּבֵ אֹוִדין ּדִ   .10

ֹאל ִלׁשְ י  ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ י  ּכִ וֹוְלָבה,  עֹוד,  י  ּדֹּמִ ּתִ "ַאל 
ָלַדַעת. ׁש  ּיֵ ׁשֶ ל  ּכָ ָפַתִיְך  ִמּשְׂ ְוִלְלמֹד 

הּו, ַמֲעׂשֵ ֵאיַמת  ַעל  ַע  ַלּפֹוׁשֵ ִיְגֹמל  ִמי 
ַלּמֹוֵקד?"  ַיֲעֶלה  ִמים  ַהּדָ ִאיׁש  ְוֶאת 
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ָרה: ּבְ ֲעַלת אֹוב ּדִ ּבַ   .11

ַמֲעָרב, ַפֲאֵתי  ּבְ ֵלד  ּתֵ ָוִלי  ֶאת  ִריְנד 
הֹוד. ד  ִמּיַ ָימּות  ְלֶדר  ּבַ ֵלָדתֹו  ְלָמֳחַרת 
ָערֹו ׂשְ ִיְסֹרק  לֹא  ִיְרַחץ,  לֹא  ָיָדיו  ֶאת 

ַלּמֹוֵקד. ַיֲעֶלה  הֹוד  ֶאת  ׁשֶ ִלְפֵני 
י." ּפִ ֶאת  ׁשּוב  ח  ֶאְפּתַ לֹא  י,  ְרּתִ ּבַ ּדִ ִמּכַֹרח 

ר: ּבֵ אֹוִדין ּדִ   .12

ֹאל ִלׁשְ י  ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ י  ּכִ וֹוְלָבה,  עֹוד,  י  ּדֹּמִ ּתִ "ַאל 
ָלַדַעת. ׁש  ּיֵ ׁשֶ ל  ּכָ ָפַתִיְך  ִמּשְׂ ְוִלְלמֹד 
ַמר ִכי  ּבֶ ַהּבֹוכֹות  תּולֹות  ַהּבְ ֵהן  ִמי 

רֹום?" ּמָ ּבַ ְמִטיחֹות  ן  רֹאׁשָ ֶקֶצף  ְוֶאת 

ָרה: ּבְ ֲעַלת אֹוב ּדִ ּבַ   .13

ד, ִמּיָ י  ָיַדְעּתִ זֹאת  ֶוְגָטם,  ֵאינֹו  ְמָך  "ׁשִ
ֵקן." ַהּזָ ַהּקֹוֵסם  ה,  ַאּתָ אֹוִדין  י  ּכִ

ר: ּבֵ ּדִ אֹוִדין 
ֶכל, ׂשֵ טֹוַבת  ְולֹא  וֹוְלָבה,   , ַאּתְ קֹוֶסֶמת  "לֹא 

עֹוד." ְולֹא  ְנִפיִלים,  ה  לֹוׁשָ ִלׁשְ ֵאם  ַרק  י  ּכִ

ָרה: ּבְ ֲעַלת אֹוב ּדִ ּבַ   .14

יָת. ָעׂשִ ַחִיל  י  ּכִ ְיָתה  ַהּבַ ֶרְך  ּדֶ ּבַ ַמח  "ׂשְ
ּלֹוִקי  ׁשֶ ַעד  ֵאַלי  ִאיׁש  ָיבֹוא  עֹוד  ְולֹא 

ְחִריב  ַהּמַ ְוִעּמֹו  י  ַלָחְפׁשִ ֵיֵצא 
ָהַאֲחרֹון."  ָרב  ַהּקְ ֶאל  ֵער  ִיְסּתַ קּום,  ּיָ ׁשֶ

�
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הערות
ְלמֹוֶעֶצת ֵאִלים...: שלוש השורות הראשונות זהות בתוכנן לשלוש השורות בבית 13 בשירת תרים.  .1

ניר: סוסו בן שמונה הרגליים של אודין. הסוס הוא בנו של לוקי (וראו בין היתר לֹוַקֶסָנה בית 23). ְסֶלּפִ  .2
ֶאל ְמצּולֹות ִניְפְלֶהל: Niflhel – משכנה של ֶהל, אלת המתים.   

ְרם – Garm, בן דמותו של קרברוס ההלני. ֶלב: הוא ּגַ ַהּכֶ  
ין הּוא ְזַמן ַרב: הכוונה לגרם. ם ָקַלח ַעל ָחֵזהּו, ִהְמּתִ ּדָ  .3

ֶסם: אודין, המופיע תדיר בדמותו של רב מכשפים. ּוף ְוַהּקֶ ּשׁ ֲאִבי ַהּכִ  
'הנודד', עוד אחד משמות הכיסוי של אודין, המבקש  Vegtam פירושו  ַהּטֹוב:  ַוְלָטם  ָהָיה  ְוָאִבי  ִמי  ׁשְ ֶוְגָטם   .6

על פי רוב להסתיר את זהותו. Valtam – קרי, 'הלוחם'. 
ר ָלְך: התיאור שבפי אודין הוא של חגיגה באולם הוולהאלה, האמור  ִרי ִלי, ַעל ְמרֹוִמים ֲאַסּפֵ ַעל ַהּתֶֹפת ַסּפְ  

לשמש לבעלת האוב נקודת מוצא לדבריה. 
לתוכן של בתים 8-7 ראו הפרקים על רצח בלדר בתעתועי גילפי.  

ְמָצה: הכוונה לענף הדבקון הלבן שמַארסֹו ימות בלדר. לפרטים ראו הפרקים  ד ַהּנֹוָדע ְלׁשִ הֹוד ָיִביא ֶאת ַהּבַ  .9
המוקדשים לנושא בתעתועי גילפי.

ולי למטרה אחת בלבד: הריגתו של הוד, מעשה  ֵלד... רינד, מנשותיו של אודין, תלד את  ּתֵ ָוִלי  ִריְנד ֶאת    .11
ָערֹו..." נושאות אופי  שיעלה בידיו לבצעו למחרת לידתו. מכאן שהמילים: "ֶאת ָיָדיו לֹא ִיְרַחץ, לֹא ִיְסֹרק ׂשְ

תמוה משהו. 
תּולֹות: הכוונה לבנותיו של אגיר, אל הים. בכיין של הללו על מותו של בלדר יעורר סערה בים,  ִמי ֵהן ַהּבְ  .12

יטביע ספינות וישלכן אל מרומי הרקיע.
מקורה  בכבלים  האסור  ללוקי   ,Volva  – הוולבה  היא  האוב,  בעלת  של  דאגתה  י:  ַלָחְפׁשִ ֵיֵצא  ּלֹוִקי  ׁשֶ ַעד   .14

במוצאם מגזע הנפילים, העוינים את אלי האסגרד. 
 ,Surt  – סורט  הוא  המועדף  המועמד  במחלוקת.  שנויות  בנושא  והדעות  הכוונה  למי  ברור  לא  ְחִריב:  ַהּמַ  

נפיל האש המעלה את היקום בלהבות בימי הרגנרוק. 

�  � �
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Rígsþula – יַרת ִריג ׁשִ
בכתב  מקורה  אחרים.  נודעים  יד  בכתבי  ולא  רגיוס  בקודקס  נמצאת  אינה  ריג  שירת 
חסר  האחרון  וחלקה  הקודקס,  של  האחרון  בחלקו   ,(Codex Wormanius) וורמניוס  יד 

סיום.  הנעדר  השיר  של  הקטיעה  תחושת  מכאן   –
מטפלת,  היא  בו  הנושא  בזכות  הפיוטית  האדה  לאוסף  להיכנס  זכתה  ריג  שירת 
העבדים;  קדם:  בימי  אנוש  בני  בארצם של  הגזעים  למוצא שלושת  המיתולוגי  הפירוש 
משכמו  המתרומם  היחיד  העולם  לאוויר  יוצא  הלוחמים  מחָלצי  הלוחמים.  האיכרים; 
כס  על   – נקטעת  היצירה  זה  מכריע  אף שבשלב   – העת  בבוא  ישב  והוא אשר  ומעלה 
זכו  לא  מלכים  חיבורה.  למקום  באשר  ספקות  מעלה  היצירה  של  זה  היבט  המלכות. 
מעמדו  את  המבססת  שיצירה  להניח  וקשה  האיסלנדית,  בשירה  ושבח  תהילה  בדברי 
ההיא  בעת  השומר  המרוחק,  באי  להיכתב  הייתה  יכולה  העליון  השליט  של  הנעלה 
ארמונות  המתאר  האחרון,  הבית  את  זו  לעובדה  נוסיף  אם  חירותו.  על  רבה  בקנאות 
שמקור  בהחלט  ייתכן  אז  כי  זה),  לבית  הערה  (ראו  וַדנּפ  ַדן  ששמו  במקום  הדורים 

בדנמרק. השיר 
אך גם אם מקור היצירה בדנמרק מחברה איננו בהכרח דני, ייתכן בהחלט שהמדובר 
היימדל,  לעצמו  שבוחר  השם  ריג,  למשל  כך  דווקא.  קלטי  שמוצאו  נודד  במשורר 
 Rex-ה מן  הנראה  ככל  מלך,  משמעותו   Rig  – קלטי  מקורו  השונים,  הגזעים  מחולל 

שונים. קלטיים  ביטויים  ביצירה  למצוא  ניתן  כן  כמו  הלטיני. 

האדה הפיוטית  (Collingwood) להוצאה  ְוֶאָדה. איור של קולינגווד  ַאי  מֹוֵתיֶהם  ׁשְ ֵהֵסּבּו,  ַנַחת  ְבּ
 .1908 משנת 
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למסע  ריג,  מושאל,  בשם  היוצא  ַהיימָדל,  האל  על  לנו  מספרת  עצמה  העלילה 
האדם  בני  בקרב  להקים  היימדל־ריג  של  מתפקידו  אנוש.  בני  של  ארצם  ברחבי  הולדה 
להמליך  וכן  לוחמים;  איכרים,  עבדים,  הפיאודלי:  המבנה  של  המעמדות  שלושת  את 
עמם  שסעד  לאחר  וֶאָדה.  ַאי  הצמד  בקתת  אל  ריג  מגיע  דרכו  בראשית  מלך.  עליהם 
נולד  חודשים  תשעה  ומקץ  לאשתו,  הבעל  בין  בלילה  ריג  שוכב  הדלה,  ארוחתם  את 
יצור  לאישה  נושא  הוא  עבד.  קרי:  ְתָרל,  השם  את  לו  מעניקים  הם  בן.  הזקנים  לזוג 

העבדים.  ַעם  קם  ומזרעו  ומעוות,  מכוער 
ַקרל  הנולד  הבן  וָאָמה.  ָאִפי  אמיד,  איכרים  צמד  של  בביתם  התרגיל  על  חוזר  ריג 

טובים.  ובני  חרוצים  כולם  צאצאים,   22 מעמיד  (בן־חורין), 
ַיְרל  שמו  אם),  (אב,  ומֹודיר  ָפדיר  האצילים  לזוג  נולד  ריג  של  השלישי  חלציו  יוצא 
קרי:  שלו,  שמו  את  לו  מעניק  ריג  למופת.  חיל  איש  והוא  השיער,  וצחור  הפנים  צח 
ריג, ממנה אותו ליורש נכסיו, מלמד אותו את קסמי הרּונים, ומייעד אותו להיות אביו 
Kon, מן התיבה   – קֹון  הוא  ירל  הזקונים של  בן  ואכן,  לבוא.  של המלך הראשון העתיד 
מעשיו  לנו  נודעים  בטרם  נקטע  השיר  ריג.  של  בשמו  זוכה  זה  קון  וגם  מלך,   –  Kongr
של  בארצם  הראשונה  המלוכה  שושלת  את  מייסד  שהאיש  להניח  סביר  אולם  קון,  של 

אנוש.  בני 

�
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יַרת ִריג ׁשִ
הים  שפת  לאורך  במסעו  אשר  היימדל,  ושמו  האלים  אחד  על  מסופר  מֶקדם  בעלילות 
על  נכתב  השיר  ריג.  בשם  עצמו  את  הציג  הבית  אל  בבואו  דלה.  לבקתה  בדרכו  נקלע 

העלילה: סיפור  סמך 

ֹרק  ַהּיָ ִתיב  ּנָ ּבַ ָצַעד  י  ּכִ ר  ְמֻסּפָ  .1
ְוָחָכם, ָזֵקן  ֵאל  ָעָבר  ּבֶ ם  ׁשָ ֵאי 

אֹונֹו, ּבְ ה  ִלְתִהּלָ ַהּנֹוָדע  ִריג,  מֹו  ּוׁשְ
--------------------

ֶרְך, ַהּדֶ ֶאְמַצע  ּבְ ּפֹוֵסַע  ָקִדיָמה   .2
תּוַח.  ּפָ ִית  ּבַ ל  ׁשֶ ְלִפְתחֹו  ים  ּכִ ִהׁשְ

ָקִמין, ּבְ ְלָקה  ּדָ ֵאׁש  ִנְכַנס,  ִניָמה,  ּפְ ָסר 
יקֹות ַעּתִ ְגִלימֹות  ּבִ ְזֵקִנים  ֵני  ׁשְ ּומּולֹו 

ְוֶאָדה. ַאי  מֹוֵתיֶהם  ׁשְ ֵהֵסּבּו,  ַנַחת  ּבְ

ְלָפִנים, נֹוַדע  ִריג  ְלׁשֹונֹו  ֶחְלַקת  ּבְ  .3
ַהֶחֶדר, ֶאְמַצע  ּבְ ב  ֵ ִהְתַיּשׁ ַסְפָסל  ַעל 

קֹום. ַהּמָ ֲעֵלי  ּבַ ֲעָבָריו  ֵני  ְ ּוִמּשׁ

ֶלֶחם, ת  ּפַ ָלאֹוֵרַח  ה  יׁשָ ִהּגִ ֶאָדה    .4
ְקִלּפֹות. ּבִ ּוָמֵלא  ְוָעֶבה  ֵבד  ּכָ

ַחת ַצּלַ ּבְ ָמזֹון  ְלָחן  ׁשֻ ַעל  ָנְתָנה 
ה.  ְלִפְנּכָ ְפָכה  ׁשָ ַחת  ּלַ ִמּקַ ּוָמָרק 

ְלָפִנים. נֹוַדע  ִריג  ְלׁשֹונֹו  ֶחְלַקת  ּבְ  .5
צּוַע, ַלּיָ ּוָפַרׁש  ַרְגָליו  ַעל  ָקם  ֲאַזי 

ֲעָבָריו ֵני  ְ ּוִמּשׁ ָנה  ׁשֵ ּבְ ַקע  ׁשָ הּוא 
ּתֹו. ִאׁשְ ְוֶאָדה  ַאי  ב  ּכָ ׁשְ ַלּמִ ָעלּו 
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ָבר, ַהּדָ ְך  ִנְמׁשַ ְך  ּכָ ה  לֹוׁשָ ׁשְ ֵלילֹות   .6
ְלַדְרּכֹו, ְוָהַלְך  ָיָצא  ִריג,  ָקם  ֲאַזי 
ְמֵהָרה.  ּבִ ים  ֳחָדׁשִ ָעה  ׁשְ ּתִ ָנמֹוגּו 

ַמִים, ּבְ ְנָתנּוהּו  ֶאָדה,  ָיְלָדה  ינֹוק  ּתִ   .7
ֹחר... ָ ַהּשׁ ֹראׁשֹו  ֶאת  לּו  ִחּתְ

ָלעֹוָלל... ָקְראּו  ָרל  ּתְ

ְוָקמּוט, ה  ֻנְקׁשֶ ינֹוק  ַהּתִ עֹור  ָהָיה   .8
ּוְפחּוִסים. ים  ַעְקָמִנּיִ ָיָדיו  ּבְ ָרִקים  ַהּפְ

ְמֹכָער, ּוַפְרצּוף  ְמֻעּבֹות  עֹות  ֶאְצּבָ
יו. ַקְרֻסּלָ ֵמִנים  ּוׁשְ ֶלד  ַהּיֶ ב  ּגַ ל  ְמֻפּתָ

ָמְתָניו, ּבְ ּכֹחֹו  ַרב  ְוָגַדל,  ָעָלה  הּוא   .9
ִמְבָחן,  ּבְ אֹונֹו  ֶאת  ַמֲעִמיד  ָוׁשּוב  ׁשּוב 

ֲאֻלּמֹות ּבֹו  ּגַ ַעל  ּכֹוֵרְך  ֹחֶטר  ּבְ
ֶעֶרב.  ַעד  ִמּבֶֹקר  ָחֵצר  ּבֶ ְועֹוֵרם 

ַהּצֹוַלַעת, יר  ּתִ ָאה  ּבָ יָתם  ּבֵ ֶאל  ֶאָחד  יֹום   .10
חּוס, ַהּפָ ּה  ַאּפָ ּבְ ׁש,  ְמֻרּפָ ָעֵקב  ּבְ

ה. ַחּמָ ּבַ רּובֹות  ַהּצְ רֹועֹות  ַהּזְ י  ּתֵ ּוִבׁשְ

ַהֶחֶדר ֶאְמַצע  ּבְ ד  ִמּיָ ה  ֵהֵסּבָ זֹו   .11
ְמקֹומֹו. ָמָצא  ּה  ְלִצּדָ ן  ְוַהּבֵ

ב, ּכָ ׁשְ ַלּמִ ְוָעלּו  ֶזה  ִעם  ֶזה  ִהְתַלֲחׁשּו 
ֶעֶרב.  ַעד  ִמּבֶֹקר  ה  ּטָ ּמִ ּבַ ְכבּו  ְוׁשָ

ִנים: ּבָ ֶהֱעִמידּו  ָחיּו,  ֵהם  ר  ֹאׁשֶ ּבְ   .12
ְזבּוב־סּוִסים, ַצֲעָקן,  ְוַגס־רּוַח,  ָקר  ִאיׁש־ּבָ

יֶלֶגׁש ּוַבַעל־ּפִ ֵמן  ְוׁשָ ַמְצִחין 
ּוְגָדל־ֶרֶגל,  ה  ְוִנְרּפֶ ּבּול־ֵעץ  ם  ּגַ
ָסֲעדּו, יָתם  ּבֵ ֶאת  ְוָאֹפר.  פּוף  ּכָ

ֲחִזיִרים לּו  ְוִגּדְ ן  ׁשֶ ּדֶ רּו  ּזְ ּפִ ֶדה  ּשָׂ ּבַ
ֵמָעָפר. בּול  ּכָ ֵהם  ְוָחְפרּו  צֹאן,  ּוְבֵני 
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ְוגּוָצה, קֹוַרת־ֵעץ  ֶהֱעִמידּו:  נֹות  ּבָ ם  ּגַ  .13
חּוַסת־ַאף ּפְ ֲעַבת־ֶטֶלף, 

ּוְבלּוָיה, ִזיז־ַאּלֹון  ְפָחה,  ְוׁשִ ִנית  ַרֲעׁשָ
ָלּה. ָקְראּו  ֶרֶגל־עֶֹקם  ְזקּוִנים,  ת  ּבַ ּוְלַבּסֹוף 

ָהֲעָבִדים.  ַזע  ּגֶ ָלעֹוָלם  ָיָצא  ְך  ּכָ

ֶלְך, ַהּמֶ ֶדֶרְך  ּבְ ִריג  ָצַעד  ָקִדיָמה   .14
תּוַח.  ּפָ ִית  ּבַ ל  ׁשֶ ְלִפְתחֹו  ים  ּכִ ִהׁשְ

ָקִמין, ּבְ ְלָקה  ּדָ ֵאׁש  ִנְכַנס,  ִניָמה,  ּפְ ָסר 
ְוָאָמה. ָאִפי  ל  ׁשֶ יָתם  ּבֵ ֶזה  ָהָיה 

ם, ְמַלאְכָתּ ּבִ ֲעסּוִקים  בּו  ָיׁשְ ַנִים  ְ ַהּשׁ  .15
ְלִכיׁשֹור, ֵעץ  לּוַח  ִית  ַהּבַ ַעל  ּבַ ׁש  ִלּטֵ

ַצח, ַהּמֵ ַעל  יו  ּלָ ְלּתַ ּתַ ח,  ְמֻטּפָ ְזָקנֹו 
ָהָאֶרץ. ַעל  ָבה  ַהּתֵ ּתֹוֶאֶמת,  ּתֶֹנת  ּכֻ

אֹוֶרֶגת, ֶלְך  ּפֶ ּבַ ָאָמה,  ּתֹו  ִאׁשְ ָבה  ָיׁשְ  .16
ֶמר, ַהּצֶ ִמְקַלַעת  ֶאל  ְזרֹועֹוֶתיָה  יָטה  מֹוׁשִ

ֶדיָה, ְלׁשָ ִאְצְטָלה  ְצֶנֶפת,  ַהּמִ ּה  ְלֹראׁשָ
ֶקת. ְמֻהּדֶ ַאְבָזם  ּבְ ַחת  ִמְטּפַ ה  ֵתִפּיָ ּכְ ַעל 

ְלָפִנים. נֹוַדע  ִריג  ְלׁשֹונֹו  ֶחְלַקת  ּבְ  .17
ַהֶחֶדר, ֶאְמַצע  ּבְ ב  ֵ ִהְתַיּשׁ ַסְפָסל  ַעל 

קֹום. ַהּמָ ֲעֵלי  ּבַ ֲעָבָריו  ֵני  ְ ּוִמּשׁ

---------- ָנְטָלה  ָאָמה  ֲאַזי   .18
ַחת  ַקּלַ ּבְ ֲאָוה  ּתַ ַמֲאַכל  ְוָנְתָנה 

מֹוהּו.  ּכָ ֵאין  ַמֲעָדן   – ָצלּוי  ֵעֶגל  ר  ׂשַ ּבְ

יר,  ְלַמְכּבִ ֵעצֹות  ִריג  ָלֶהם  ק  ִחּלֵ  .19
צּוַע. ַלּיָ ּוָפַרׁש  ַרְגָליו  ַעל  ָקם  ֲאַזי 

ֲעָבָריו ֵני  ְ ּוִמּשׁ ָנה  ׁשֵ ּבְ ַקע  ׁשָ הּוא 
ְוָאָמה. ָאִפי  ם  ּגַ ב  ּכָ ׁשְ ַלּמִ ָעלּו 
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ָבר, ַהּדָ ְך  ִנְמׁשַ ְך  ּכָ ה  לֹוׁשָ ׁשְ ֵלילֹות   .20
ְלַדְרּכֹו, ְוָהַלְך  ָיָצא  ִריג,  ָקם  ֲאַזי 
ְמֵהָרה.  ּבִ ים  ֳחָדׁשִ ָעה  ׁשְ ּתִ ָנמֹוגּו 

ַמִים, ּבְ ְנָתנּוהּו  נֹוַלד,  ְלָאָמה  ן  ּבֵ  .21
ֶלד, ַהּיֶ ֶאת  לּו  ִחּתְ ָלעֹוָלל,  ָקְראּו  ַקְרל 

ּבֹוֲהקֹות. ְוֵעיָניו  ָהָיה  חּום  רֹו  ְקַלְסּתֵ

ָמְתָניו. ּבְ ּכֹחֹו  ַרב  ְוָגַדל,  ָעָלה  הּוא   .22
ָוִרים, ׁשְ זּוג  ְוָרַתם  ָחִריׁש  ֵלי  ּכְ ִהְתִקין  הּוא 

ֲעָגלֹות,  יב  ְוִהְרּכִ ָחַרׁש  ֵדהּו  ׂשָ ֶאת 
גּורֹות. ַמּמְ ְוֵהִקים  ָנה  ּבָ הּוא  נֹות  ּכָ ִמׁשְ

יתֹו. ּבֵ ֶאל  ה  ּלָ ּכַ ָנם  ּבְ ְלַקְרל  ֵהִביאּו   .23
ִיׁש. ּתַ ֵמעֹור  ֲחָצִאית  ַאְבֵנט,  ּבָ חֹות  ַמְפּתְ

ּוִאין. ִנּשׂ ְרָעַלת  ת  חֹוֶבׁשֶ ָמּה,  ׁשְ ָהָיה  ְסנֹור 
ִית, ַהּבַ ֶאת  ָעְרכּו  ַח,  ַמְפּתֵ ֶהְחִליפּו 

ָחה. ּפָ ִמׁשְ ְוָיְסדּו  ִליצּוָעם  ָעלּו 

ִנים: ּבָ ֶהֱעִמידּו  ָחיּו,  ֵהם  ר  ֹאׁשֶ ּבְ  .24
ן, ֻאּמָ ֶאת  י,  ָחְפׁשִ ֶאת  אֹון,  ֶאת  ָאָדם,  ֶאת 

פּות־ָזָקן,  ּכְ ָעִלים,  ּבְ ר,  ִאּכָ ֶרם,  ַרב־ּגֶ ֶאת 
ֶבר. ּגֶ ְוֶאת  ַבּה־ָזָקן  ּגְ ִית,  ַעל־ּבַ ּבַ

מֹוֵתיֶהן: ׁשְ ה  ְוִהּנֵ ֶהֱעִמידּו  נֹות  ּבָ ם  ּגַ   .25
ְוֵגָאה, ו  ת־ּגֵ ּקַ ּדַ ה,  ְוַכּלָ ְראּוָיה, 

ִנית,  ְיׁשָ ּבַ ַרְעָיה,  ְיִהיָרה,  ָהַעְלָמה,  אָוה,  ַהּנָ
ִנית. ִחּנָ רּוָיה  ַהּקְ קּוִנים  ַהּזְ ת  ּבַ ְוֵכן 

ִרים.  ָהִאּכָ ַזע  ּגֶ ָלעֹוָלם  ָיָצא  ְך  ּכָ
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ְלַדְרּכֹו, ְוָהַלְך  ָיָצא  ִריג  ֲאַזי   .26
רֹום,  ַלּדָ ּפֹוֶנה  הּוא,  ָרָאה  ִית  ּבַ
ִציר ַעל  ַעת  ַטּבַ רּוץ,  ּפָ ַער  ַ ַהּשׁ
ַחת. ׁשַ ּבְ ַעת  ֻמּצַ ה  ָהִרְצּפָ ִנְכַנס, 

ֶזה ּבָ ֶזה  יִטים  ַמּבִ ב,  ָיׁשַ ֶחֶדר  ּבַ זּוג   .27
יֵדיֶהם. ּבִ ֲחקּו  ׂשִ ּומֹוִדיר,  ָפִדיר  ָמם  ׁשְ

ּתֹו, ַקׁשְ ֶאת  ֵקן  ַהּזָ ָיָדיו  ּבְ ָנַטל  ָאז 
ָנַתן. ּבֹו  ְוֵחץ  ָמַתח  ֶתר  ַהּיֶ ֶאת 

יָטה, ִהּבִ ָיֶדיָה  ּבְ ֶבת  ַהּיֹוׁשֶ ּתֹו  ִאׁשְ  .28
יָלה, ִהְפׁשִ ֲחָפֶתיָה  ְרוּול,  ׁשַ ֶהְחִליָקה 
ֶדיָה, ׁשָ ַעל  ַוֲעָנק  ְצֶנֶפת  ַהּמִ ּה  ְלֹראׁשָ

ָהָאֶרץ.  ַעד  ּוְגִליָמה  ֵכֶלת  ּתְ ל  ׁשֶ ּתֶֹנת  ּכֻ

יר,  ְלַמְכּבִ ֵעצֹות  ִריג  ָלֶהם  ק  ִחּלֵ  .29
ַהֶחֶדר, ֶאְמַצע  ּבְ ַסְפָסל  ַעל  ב  ָיׁשַ

קֹום. ַהּמָ ֲעֵלי  ּבַ ֲעָבָריו  ֵני  ְ ּוִמּשׁ

ֶמת  ְמֻרּקֶ ה  ַמּפָ ָפִדיר  ת  ֵאׁשֶ ָנְטָלה  ָאז   .30
ְלָחן, ׁשֻ ַעל  ּוָפְרָסה  ַצח  ן  ּתָ ׁשְ ּפִ ד  ִמּבַ

ה,  ּקָ ּדַ ת  ּפַ רּוס  ַהּפָ יפֹון  ׁשִ ֶלֶחם  ר  ְוִכּכַ
חֹוָרה.  ַהּצְ ְלָחן  ֻ ַהּשׁ ת  ַמּפַ ַעל  ְוָנְתָנה 

ַמֲאָכל, ים  דּוׁשִ ּגְ ֵהִביָאה,  ֶסף  ּכֶ ִסיֵרי   .31
ְלָחן. ֻ ַלּשׁ ָבה  ְוָיׁשְ ֲאָוה,  ּתַ ַמֲעַדן 

ל, ָ ְמֻבּשׁ ְוָהעֹוף  ן  ְמֻטּגָ ר  ׂשָ ַהּבָ
ֶכת. ַמּתֶ ּבְ ְצרּוָפה  ּכֹוס  ְנַקן,  ּקַ ּבַ טֹוב  ַיִין 

ָהֶעֶרב.  ֶרֶדת  ַעד  תּו  ְוׁשָ בּו  ָיׁשְ ְך  ּכָ
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יר,  ְלַמְכּבִ ֵעצֹות  ִריג  ָלֶהם  ק  ִחּלֵ  .32
צּוַע. ַלּיָ ּוָפַרׁש  ַרְגָליו  ַעל  ָקם  ֲאַזי 

ֲעָבָריו ֵני  ְ ּוִמּשׁ ָנה  ׁשֵ ּבְ ַקע  ׁשָ הּוא 
קֹום. ַהּמָ ֲעֵלי  ּבַ ב  ּכָ ׁשְ ַלּמִ ָעלּו 

ָבר, ַהּדָ ְך  ִנְמׁשַ ְך  ּכָ ה  לֹוׁשָ ׁשְ ֵלילֹות   .33
ְלַדְרּכֹו, ְוָהַלְך  ָיָצא  ִריג,  ָקם  ֲאַזי 
ְמֵהָרה.  ּבִ ים  ֳחָדׁשִ ָעה  ׁשְ ּתִ ָנמֹוגּו 

לּוהּו ִחּתְ י  ֶמׁשִ ּבְ ְלמֹוִדיר,  נֹוָלד  ן  ּבֵ  .34
ָהעֹוָלל.  ם  ׁשֵ הּוא  ַיְרל  ילּו,  ִהְטּבִ ּוְבַמִים 

ִהירֹות, ּבְ ְלָחָייו  ָערֹו,  ׂשְ ָלָבן  ַצח, 
ָחׁש.  ַהּנָ ֵעיֵני  ּכְ ַהּבֹוְרקֹות  ְוֵעיָניו 

ְוצֹוֵמַח. ֵדל  ּגָ ן  ַהּבֵ ַיְרל  ֵביתֹו  ּבְ  .35
ּדֹוֵרְך, ת  ֶקׁשֶ ַעל  חּוט  ָמֵגן,  ּבְ ְמנֹוֵפף 

ֻחּדֹו, ֶאת  ִחיז  ּוַמׁשְ ְרָחק  ַלּמֶ יֹוֶרה  ֵחץ 
ְלָצל, ּצִ ּבַ ן  ִמְתַאּמֵ ֵמִטיל,  ָהֹרַמח  ֶאת 

ה, ּסֶ ְמׁשַ ָלָביו  ּכְ ֶאת  סּוס,  ב  ּגַ ַעל  ּדֹוֵהר 
ְרָחק. ַלּמֶ ְוׂשֹוֶחה  ְמַלֵהט,  ַחְרּבֹו  ּבְ

ּפֹוֵסַע, ֵמִגיַח,  ִריג  ַהֹחֶרׁש  ִמן  ר  ַהְיׁשֵ  .36
רּוִנים, ַיְרל  ֶאת  ד  ִלּמֵ ּוָבא,  ּפֹוֵסַע  ִריג 

ָקָרא, ָלֶעֶלם  ִני",  "ּבְ לֹו,  ֶהֱעִניק  מֹו  ׁשְ ֶאת 
ִעְזבֹונֹו,  ְמלֹוא  ֶאת  ִהְבִטיַח  לֹו  ְלהֹוִריׁש 

ֶקֶדם. ִמיֵמי  ִקְנָינֹו  ָהְרָחָבה,  ַאְרצֹו  ֶאת 

ָלִגים  ֻמׁשְ ָהִרים  ּבְ ָאֵפל,  ַיַער  ֶרְך  ּדֶ   .37
ן.  ּכָ ְלִמׁשְ ּבֹואֹו  ַעד  ְוָדַהר  ָרַכב  ַיְרל 
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ָמִגּנֹו,  ְוֵהִניף  ֲחִניתֹו  נֹוֵפף  הּוא   .38
ְמַלֵהט, ַחְרּבֹו  ּבְ ן,  ְמַדְרּבֵ סּוסֹו  ֶאת 

ְקָרב, ֵדה  ׂשְ ּבִ ׁשֹוֵפְך  ם  ּדָ ְמַחְרֵחר,  ִמְלָחמֹות 
ֲאָרצֹות. ְוכֹוֵבׁש  קֹוֵטל  הּוא  לֹוֲחִמים 

ָרָמה, ּבָ ׁשֹוֵלט  הּוא  נֹות  ּכָ ִמׁשְ י"ח  ַעל   .39
ק, ְמַחּלֵ אֹוְצרֹוָתיו  ֶהָחֵפץ  ּוְלָכל 

ִמְלָחָמה, ְוסּוֵסי  יִטים  ְכׁשִ ּתַ ֵחן,  ַאְבֵני 
ּבֶֹרת.  ַלּקִ ּוְצִמיִדים  ֶאְצָעדֹות  עֹות,  ַטּבָ

מּוָצפֹות  ְדָרִכים  ּבִ ָריו  ְלּדָ ּבַ ּדֹוֲהִרים   .40
ׁשֹוֵלט, ֶהְרִסיר  ּה  ּבָ ֶלָחֵצר  ּוָבִאים 

ְוַדּקֹות, ֲעֻנּגֹות  עֹות  ֶאְצּבָ ְלִבּתֹו 
ֶכל. ׂשֵ טֹוַבת  ְוִהיא  ָהַעְלָמה  ם  ׁשֵ ֶאְרָנה 

ְיָתה, ַהּבַ בּו  ְוׁשָ ָיָדּה  ֶאת  ׁשּו  ּקְ ּבִ ֵהם   .41
ְלַיְרל,  ִהיא  את  ְוִנּשֵׂ ָצִעיף  ת  חֹוֶבׁשֶ

ִנים, ּבָ ֶהֱעִמידּו  ֵביָתם,  ּבְ ְמָחה  ַהּשִׂ
ַעל.  ְוַהּבַ ה  ָ ָהִאּשׁ ַהּזּוג,  ר  ֹאׁשֶ ּבְ ַחי 

ַאֲחָריו, נֹוַלד  ְרן  ּבַ כֹור,  ַהּבְ ָנם  ּבְ ָהָיה  ּבּור   .42
ִנית,  מֹוג,  ְוַאְרִפי,  יֹות, 

ִניְתיּוְנג, סּון,  ְסֵוין,  ַאַדל, 
ַכּדּור, ּבְ ֵחק  ְמׂשַ ָהַאֵחר  ְחָין,  ׂשַ ֶזה 

ְלהֹוָריו.  ְזקּוִנים  ן  ּבֶ ָהַאֲחרֹון  ְוקֹון,  קּוְנד 

ֲחָלָציו. יֹוְצֵאי  ְוָגְדלּו  ְגרּו  ּבָ ְך  ּכָ  .43
ים, ָמִגּנִ ְלַהְתִקין  ף,  ְלַאּלֵ ָיְדעּו  סּוס 
ְלָהִטיל. ַוֲחִנית  ת  ׁשֶ ִמּקֶ ֵחץ  ר  ּגֵ ְלׁשַ
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רּוִנים, ִקְסֵמי  ָלַמד  קּוִנים  ַהּזְ ן  ּבֶ קֹון  ַאְך   .44
ֶות.  ְוַלּמָ ים  ַלַחּיִ ָלֶנַצח,  רּוִנים  ִקְסֵמי 
ְלדֹוֵמם, סֹוֵער  ָים  ָיַדע  קֹון  ְמֵהָרה  ּבִ
ק. ְלַרּסֵ ּוָמֵגן  ֶחֶרב  ל  ׁשֶ חֹד  ְלַהְקהֹות 

ן, ִמּתֵ ַעם  ַהּזַ ֶאת  עֹופֹות,  ַפת  ׂשְ ָלַמד  הּוא   .45
קֹוֶדֶרת, ֶנֶפׁש  ׁשֹוֵבב  ּמֹוֵעד,  ּבַ ה  ּבָ ּכִ ֵאׁש 

--------------------
יִרים. ַאּבִ מֹוָנה  ׁשְ ּכִ ָמְתָניו  ּבְ ְוֹכחֹו 

ן, ַהּבֵ קֹון  ִהְתָחָרה  רּוִנים  ּבָ ִריג־ַיְרל  ִעם   .46
ְלַלֵהט. ָסִמים  ּקְ ּבַ ּנּו  ִמּמֶ טֹוב  ָיַדע  ַאְך 

ַבח ּוְלׁשֶ ל  ְלַהּלֵ ְלָפָניו  ָהַלְך  מֹו  ׁשְ
רּוִנים. ִקְסֵמי  ְוַאּלּוף  ִנְקָרא,  מֹו  ׁשְ ִריג  ׁשֶ ַעד 

ָעֹבת  ַיַער  ּבְ קֹון  ַעם  ּפַ ָרַכב   .47
ה. ְמַפּתֶ ִרים  ִצּפֳ ת,  ׁשֶ ִמּקֶ ֵחץ  יֹוֶרה 

ֵאָליו: ָסח  ָעָנף,  ַעל  ב  ַהּיֹוׁשֵ עֹוֵרב  ָאז 
עֹופֹות?  יַח  ּדִ ּתַ קֹון,  ה,  ְוָלּמָ ה  ּזֶ ַמה  "ַעל 

ָרִכים, ּדְ ּבַ סּוְסָך  ַעל  ָרַכְבּתָ  לּו  ָהָיה  טֹוב   .48
--------------------

. ִנְלַחְמּתָ ִיס  ּוַבּגַ  ---------------

ל, ְלַהּלֵ ֲהדּוִרים  ְוַדְנּפ  ן  ּדַ ַאְרמֹונֹות   .49
דֹוֶתיָך, ִמּשְׂ דֹוֵתיֶהם  ׂשְ ְוטֹוִבים  ְרָחִבים 

ים, ּלִ ּגַ ין  ּבֵ ְסִפיָנה  ּבִ ט  ְלַנּוֵ ֵמיִטיִבים 
ְוִלְפֹצַע."  ל  ְלַחּבֵ ֶחֶרב  ּבַ מֹוֶהם  ּכְ ֵאין 

�
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הערות
מֹוֵתיֶהם ַאי ְוֶאָדה: Edda ,Ai, סבא רבא וסבתא רבתא. מכאן ההיבט האטימולוגי של ה-Edda במובן של  ׁשְ  .2

סיפורים עתיקים או בפשטות, 'סיפורי סבתא', ללא הנימה הצינית. 
Thræll, הביטוי מופיע לעתים קרובות באדה ומשמעותו "עבד" או "משרת". במקרה  ָרל ָקְראּו ָלעֹוָלל:  ּתְ  .7

הנוכחי נובע הדבר ממעמדה הנחות של המשפחה ותיאורו של העולל. 
יר: Thir, שפחה, אמה, משרתת. זאת, כיאה לתיאורה.  ּתִ  .10
13-12.  זו רשימת הבנים והבנות על פי משמעות שמותיהם. 

ָאִפי ְוָאָמה: Amma ,Afi, סבא, סבתא.   .14
ַקְרל: Karl, איכר אמיד, בעל אחוזה.  .21

ְסנֹור: Snör, כלה.  .23
25-24.  ראו הערה 13-12.

ָמם ָפִדיר ּומֹוִדיר: Mothir ,Fathir, אב ואם. ׁשְ  .27
ַיְרל: Jarl, אציל.   .34

ּה ֶהְרִסיר ׁשֹוֵלט: Hersir, אדון. מונח קרוב לסניור הפיאודלי ועל כן שליט מוחלט בנחלתו.  ּוָבִאים ֶלָחֵצר ּבָ  .40
בניגוד לשמות בעלי משמעות סמלית למעמדו של הנולד בבתים 13-12, 25-24, כל השמות בבית זה הם   .42
מילים נרדפות ל"בן", כגון: יוצא חלציים, צאצא, נצר, שאר בשר וכו'. מכאן שהעדפתי להניחם במקור. 

שליטתו של קון ברונים מקנה לעלם מעמד־על של מנבא עתידות וקוסם המסוגל להקהות את להב החרב,   .44
לכבות שריפה וללבוש צורה כרצונו. 

ב ַעל ָעָנף, ָסח ֵאָליו: העורב במיתולוגיה הנורדית, בדומה למיתוסים אחרים, נודע בחוכמתו  ָאז עֹוֵרב ַהּיֹוׁשֵ  .47
וניחן ביכולת שיחה עם בני אדם.

הבית הקטוע נעדר משמעות וזיקה אל הכתוב. מכאן שרבות הפרשנויות הכרוכות בו, כר פורה לסברות   .48
כרס. 

ן ְוַדְנּפ: הזיקה האטימולוגית של Danp ,Dan לדנמרק מביאה חוקרים רבים להניח שהיצירה נכתבה בארץ  ּדַ  .49
הדנים. 

למרבה הצער, היצירה נקטעת כאן והסוף חסר. 

�  � �
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 Svipdagsmál – ָדג ְבֵרי ְסִויּפְ ּדִ
רגיוס, מורכבת משני  נכללת בקודקס  האדה הפיוטית הגם שאינה  היצירה, הנמנית עם 
כיחידה  מופיעים  השירים  שני  ְפיֹוְלְסִביד.  ְבֵרי  ּדִ ב.  רֹוָאה.  ּגְ ִקְסֵמי  א.  נפרדים:  שירים 
היצירות במבנה,  כן קרובות שתי  כמו  ָדג.  ְסִויּפְ הוא  יש להם מַספר משותף,  אחת, שכן 

ומשקל.  סגנון 

 ,Our Fathers' Godsaga :לספרו של ויקטור רידברג (Bauer) פריה וסוויפדג. איורו של ג'ון באוור
 .1911
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של  ידה  את  המבקש  הצעיר,  ָדג  ְסִויּפְ  – גרואה  קסמי   – השיר  של  הראשון  בחלקו 
 ,Gróa  – גרואה  המתה,  אמו  לרוח  קורא  הנפילים,  בת  היפה,   –  Menglöð  – ֶמְנְגלֹוד 
בדרכו  לבנה  לסייע  כדי  בהם  שיש  כישופים  תשעה  מטילה  האם  עזרתה.  את  ומבקש 

למרחקים.  מסע  העורך  לאיש  הצפויות  הסכנות  מן  אותו  ולפטור  הארוכה 
הדרך,  מכשולי  על  שגבר  ָדג,  ְסִויּפְ  ,Fjölsvinnsmál  – ְפיֹוְלְסִביד  דברי  השני,  בחלק 
שאיננו  ְפיֹוְלְסִביד,  השומר.  ְפיֹוְלְסִביד  את  בשעריו  ופוגש  ומוזר,  גדול  למשכן  מגיע 
מתפתחת  זאת  בכל  המקום.  מן  לגרשו  ומבקש  בזעם  בו  מתרה  לפניו,  עומד  מי  יודע 
משכנה  שזהו  לומד  העלם  ותשובות.  שאלות  של  לסדרה  ההופכת  השניים,  בין  שיחה 
של  המצופה  חתנה  ָדג,  מְסִויּפְ לבד  בשעריו  כניסה  אין  לאיש  וכי  אהובתו,  מנגלוד  של 
את  מברכת  ומנגלוד  נפתח,  השער  שמו,  את  מגלה  ָדג  ְסִויּפְ היופי.  כלילת  העלמה 

אהובה.
יד המקדים את המאה ה-17, ופרטיה נעדרים כליל,  היצירה לא נמצאה בשום כתב 
ללא  מאוחרת  ביצירה  שמדובר  ההשערה  אולם  הביניים.  מימי  האדות  מן  ברמז,  ולו 
טעויות  וכמה  מכמה  וכן  השיר,  של  הרומנטי  מאופיו  גם  נובעת  הביניים  ימי  עם  קשר 
נכשל  היה  ה-12  או  ה-11  המאות  מן  מחבר  כי  הדעת  על  יעלה  שלא  מיתולוגיות 

בהן. 
בדנמרק,  לבלדות  השראה  ושימשה  בסקנדינביה,  רבה  לפופולריות  זכתה  היצירה 

ונורבגיה. שבדיה 

�
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ָדג  ְבֵרי ְסִויּפְ ּדִ

רֹוָאה א. ִקְסֵמי ּגְ

ר: ּבֵ ָדג ּדִ ְסִויּפְ  .1

ְקִחי, ּפִ ֵעיַנִיְך  ֶאת  ָהֵאל,  ֵאם  רֹוָאה,  ּגְ "קּוִמי, 
ָלְך,  ֶאְקָרא  ַהּתֶֹפת  ַער  ַ ִמּשׁ י  ּכִ

ִלְבֵנְך, ִלי,  ָראת  ּקָ ׁשֶ ִרי  ְזּכְ ּתִ ַהעֹוד 
ֵרְך?"  ְלַבּקְ ֶהָחצּוב  ִקְבֵרְך  ּבְ

ָרה: ּבְ רֹוָאה ּדִ ּגְ  .2

ִחיד, ַהּיָ י  ַיְלּדִ ל  ׁשֶ ִלּבֹו  ַעל  ִעיק  ּמֵ ַמה 
ָיַרד ָעֶליָך  ִני,  ּבְ ָאסֹון,  ְוֵאיֶזה 

ָעָפר ֹוֶכֶנת  ַהּשׁ ָלֵאם  ָקָראָת  י  ּכִ
ֶחֶלד?" ּבַ יָה  ַחּיֶ ֶאת  ה  ְטׁשָ ּנָ ׁשֶ ְלַאַחר 

ר: ּבֵ ָדג ּדִ ְסִויּפְ  .3

ָאִבי ֶאת  ָקה  ִחּבְ ׁשֶ ָזב  ַהּכָ ַעְלַמת  "זֹו 
ַמְלּכֶֹדת, ּבְ אֹוִתי  יָלה  ְוִהּפִ

ָהַלְך לֹא  ִאיׁש  ּה  ּבָ ֶדֶרְך  ּבְ ַחְתִני  ָלַ ׁשְ ִהיא 
ָלבֹוא."  ֶמְנְגלֹוד  ֶאל  אּוַכל  לֹא  ָנִתיב  ּבְ

ָרה: ּבְ רֹוָאה ּדִ ּגְ  .4

ּה, ּבָ ֵלְך  ּתֵ ֶרְך  ַהּדֶ ִהיא  ה  ְוַרּבָ ה  "ֲאֻרּכָ
ה.  ְוָקׁשָ ה  ֲאֻרּכָ ה,  ָהֶעְרּגָ מֹוָתּה  ּכְ
ְכִריַע ּיַ ׁשֶ ֶזה  הּוא  ַהּגֹוָרל  ַרק  י  ּכִ

ָך."   ַנְפׁשְ ַאת  ַמּשְׂ ֶאת  ְמָצא  ּתִ ִאם 



321
האדה הפיוטית

ר: ּבֵ ָדג ּדִ ְסִויּפְ  .5

ְנִעיִמים ֲחזֹונֹות  י,  ִאּמִ ִלי,  ִרי  "ַזּמְ
ַדְרּכֹו, ּבְ ֵנְך  ּבְ ֶאת  ְוַהְדִריִכי 

ָהָאֹרְך, ע  ּסָ ּמַ ּבַ ִאיָרא  ֶות  ַהּמָ ִמן 
ָאֹנִכי." ְלָיִמים  ָצִעיר  ֵהן 

ָרה: ּבְ רֹוָאה ּדִ ּגְ  .6

ָהִראׁשֹון  יִרי  ׁשִ הּוא  ָעִרים  ְ ּשׁ ּבַ "נֹוָדע 
ְלִריְנד, ָרִני  עֹוד  ָרה  ׁשָ אֹותֹו 

ֵחֶפץ ּבֹו  ֵאין  ִלי  ּכְ ל  ּכָ ֵלְך  ַהׁשְ ֵתֶפיָך  ִמּכְ
 . ַחְרּתָ ּבָ ֶרְך  ּדֶ ּבַ ַרק  ְוֵלְך 

ְלָפֶניָך, יר  ָאׁשִ ׁשֶ ִני  ֵ ַהּשׁ ְזמֹור  ַהּמִ  .7
ַיַעד, ְללֹא  ְצַעד  ּתִ ֶרְך  ּדֶ ּבַ ִאם 

ְלָהֵגן אּוְרד  ל  ׁשֶ ִריֶחיָה  ּבְ ַעל  ִיְהֶיה 
ְכִלית.  ַהּתַ ַחְסַרת  ֶרְך  ַהּדֶ ַעל 

ָהר ַהּנָ ְמצּולֹות  ִעְנָינֹו  י  ִליׁשִ ׁשְ יר  ׁשִ  .8
יָך. ַחּיֶ ַעל  ֵאיָמה  כֹות  ַהְמַהּלְ

אֹול ְ ַהּשׁ ְמצּולֹות  ּבִ ְורּוד  הֹוְרן  ְקעּו  ִיׁשְ
ַקע. ִיּבָ ָנָהר  ּוְלָפֶניָך 

אֹוְיֶביָך ַעל  ר  ֲאַזּמֵ ָהְרִביִעי  יִרי  ׁשִ ּבְ  .9
ְרּדֹום, ַלּגַ ְלַהֲעלֹוְתָך  ְוֶחְפָצם 

טֹוָבְתָך, ים  ּדֹוְרׁשִ ֵהם  ֶנֱהָפְך,  ם  ִלּבָ ַאְך 
ְלֵביְנָך.  יֵניֶהם  ּבֵ לֹום  ְוׁשָ

ָאְסרּו ִאם  ְוָהָיה  יר,  ִ ַהּשׁ הּוא  י  ֲחִמיׁשִ   .10
ֶלת, ְלׁשֶ ׁשַ ּבְ ּגּוְפָך  ֶאת  ְוָכְבלּו 
ֶמר ַהּזֶ ּוְבֶקֶסם  ִתי  ִפּלָ ּתְ א  ֶאּשָׂ

ָיֶדיָך, ַעל  ָבִלים  ַהּכְ צּו  ִיְתַנּפְ
ֵמַרְגֶליָך.  ְצַנח  ּתִ ֶלת  ְלׁשֶ ְוׁשַ
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סּוָפה ִאם  ר  ֲאַזּמֵ י  ִ ּשׁ ִ ַהּשׁ יר  ִ ַהּשׁ ֶאת   .11
ּתֹוֵלל, ׁשְ ּתִ ָים  ּבְ מֹוָה  ּכָ ֵאין 

ָמתּון ּוְבֶזֶרם  ָמדּוד  רּוַח  ב  ַ ַמּשׁ ּבְ
לֹום. ׁשָ ּבְ ְסִפיָנְתָך  ׁשּוט  ּתָ

ֶהָהִרים ְמרֹום  ּבִ ִאם  ֶמר,  ַהּזֶ הּוא  ִביִעי  ׁשְ  .12
ַהֹחֶרף, פֹור  ּכְ ֵאיַמת  ּבְ ֵכד  ּלָ ּתִ

יא ְלַהְקּפִ ְרָך  ׂשָ ּבְ ֶאת  ָרה  ַהּקָ ל  ְכׁשַ ּתִ
ֵאיָבֶריָך.  ְתרּו  ִיּוָ ֵלִמים  ּוׁשְ

ַעם ּפַ ֵאי  ִאם  ר  ֲאַזּמֵ ִמיִני  ְ ַהּשׁ יר  ִ ַהּשׁ ֶאת    .13
ֶרְך, ּדֶ ּבַ ְך  חֹׁשֶ ֵליל  ּבְ ַלע  ּקָ ּתִ

ֶבר  ַהּקֶ ִמן  ַהּנֹוְצִרית  ה  ָ ָהִאּשׁ ִקְלַלת  ְך  ּכָ
ָחִליָלה.  יָך,  ְלַחּיֶ ֵרד  ּתֵ לֹא 

ֵצא ּתֵ ִאם  ר  ֲאַזּמֵ יִעי  ׁשִ ַהּתְ יר  ִ ַהּשׁ ֶאת   .14
ָהֵאיִמים, ְנִפיל  מּול  ָמדֹון  ּבְ

ָפֶתיָך ׂשְ ִניב  ִיְהֶיה  נּון  ְוׁשָ ח  ְמֻמּלָ
ָחְכָמה.  ּבְ ן  ִמְצַטּיֵ ָך  ְוִלּבְ

ְלָאסֹון, ַהּמּוָעד  ָנִתיב  ּבְ ֵלְך  ּתֵ ַאל   .15
ַרְגֶליָך ֶאת  ְלָהִסיט  ְלָזדֹון  ן  ּתֵ ּתִ ַאל 

ָלֶלֶכת. ַחְרּתָ  ּבָ ֶרְך  ַהּדֶ ִמן 
ָאֶרץ ּבָ ֶסַלע  ַעל  י  ְבּתִ ִנּצַ ַער  ַ ּשׁ ּבַ

ְלָפֶניָך.  ְקָסַמי  י  ְרּתִ ִזּמַ ֵעת 

ָלַעד, ֵאהּו  ׂשָ ִני,  ּבְ ָך,  ִאּמְ ֶזֶמר  ֶאת  ַמע  ׁשְ   .16
ְלעֹוָלם, ָך  ִלּבְ ּבְ ָעָליו  ֹמר  ׁשְ

ַהּגֹוָרל ָבַרי,  ּדְ ֶאת  ְזּכֹר  ּתִ ׁשֶ ְזַמן  ל  ּכָ י  ּכִ
ְוַתְצִליַח."  ָך  ְלִצּדְ ַיֲעֹמד 
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ְבֵרי ְפיֹוְלְסִביד ב. ּדִ

נֹות ּכְ ִמׁשְ ִלְפֵני  ֶרְך  ּדֶ ּבַ ּבֹו  ִהְבִחין   .17
ָהָרִמים. ִפיִלים  ַהּנְ ְבֵטי  ׁשִ

ָדג: ְסִויּפְ ר  ּבֵ ּדִ
ן ּכָ ׁשְ ַלּמִ ִמּמּול  ְפֶלֶצת  ַהּמִ זֹו  "ִמי 

לֹוֶחֶכת?" ֵאׁש  ְלׁשֹון  ֶפת  ּקֶ ַהּמֻ

ר: ּבֵ ְפיֹוְלְסִויד ּדִ  .18

ַרְחֵרַח, ּתְ ַמה  ַאַחר  ְרֶצה,  ּתִ ַדַעת  ּלָ "ַמה 
ַעל, ִלּיַ ּבְ ן  ּבֶ ל,  ַרּגֵ ּתְ ִמי  ַאַחר 

ְצָך, ִמְרּבָ ת  ּצַ ּבִ ֶאל  אן  ִמּכָ ַרְגֶליָך  א  ׂשָ
ֶנֶפׁש." ֲעלּוב  ְמקֹוְמָך,  ֶזה  לֹא  י  ּכִ

ר: ּבֵ ָדג ּדִ ְסִויּפְ  .19

ִית ַהּבַ מּול  ב  ּצָ ַהּנִ ִפיל  ַהּנָ ֶזה  "ּוִמי 
אֹוֵרַח?" ֵני  ּפְ יל  ְלַהְקּבִ ּוְמָסֵרב 

ר: ּבֵ ּדִ ְפיֹוְלְסִויד 
ֶניָך,  ּפָ ילּו  ַיְקּבִ ּבֹו  קֹום  ַהּמָ ֶזה  "לֹא 

ְיָתה! ַהּבַ ַרְגֶליָך  א  ׂשָ ן  ּכֵ ְוַעל 

ְוָנבֹון, ֲאִני  ֶכל  ׂשֵ טֹוב  ְפיֹוְלְסִויד,  הּוא  ִמי  ׁשְ  .20
ַמְכִניס. י  ֵאיֶנּנִ אֹוְרִחים  ַאְך 

ן ּכֵ ְוַעל  יִתי  ּבֵ ֶאל  בֹוא  ּתָ לֹא  ְלעֹוָלם 
ד."  ּוִמּיָ אן  ִמּכָ ַרח  ּבְ ְזֵאב  מֹו  ּכְ

ר: ּבֵ ָדג ּדִ ְסִויּפְ   .21

ַהּיִֹפי ֶאל  פּו  ֶנְחׂשְ ֵעיָניו  ׁשֶ ִמי  ל  "ּכָ
ְלעֹוָלם. ַאֲחָריו  ַיֲעֹרג 

ָהאּוָלם ֲעֵרי  ׁשַ ָזָהב  ּבְ זֹוֲהִרים 
ּכֹן." ִלׁשְ ּבֹו  ר  ָ ְמֻאּשׁ ֶאְהֶיה 
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ר: ּבֵ ְפיֹוְלְסִויד ּדִ  .22

, ְעּתָ ִהּגַ ֶבט  ׁשֵ ֵמֵאיֶזה  חּור,  ּבָ ִלי  "ֱאֹמר 
ִלי." ר  ַסּפֵ ָאִביָך  ּוִמיהּו 

ר: ּבֵ ּדִ ָדג  ְסִויּפְ
ַוְרַקְלד ָהָיה  ְוָאִבי  ִמי,  ׁשְ הּוא  "ִויְנְדַקְלד 

ב.  ַהּסָ ל  ׁשֶ מֹו  ׁשְ הּוא  ּוְפיֹוְלַקְלד 

ִלי ֶוֱאֹמר  ר  ּבֵ ּדַ ְפיֹוְלְסִויד,  א,  ָאּנָ ה  ְוַעּתָ   .23
ָלַדַעת: ֵיׁש  ְרצֹוִני  ּבִ זֹאת  י  ּכִ

ֶהָהדּור, ן  ּכָ ׁשְ ּמִ ּבַ ְחִזיק  ַהּמַ ֶזה  הּוא  ִמי 
ֶכס?"  ַהּנֶ ַעל  ֲחָזָקה  ִמי  יֵדי  ּבִ

ר: ּבֵ ְפיֹוְלְסִויד ּדִ  .24

ְסָבְפתֹוִרין ן  ּבֶ ַרע  ִמּזֶ ֶמְנְגלֹוד.  ל  ׁשֶ ָיֶדיָה  "ּבְ
ְחֶזֶקת ַהּמַ ָהַעְלָמה  נֹוְלָדה 

ה, ַהְמֻרּבֶ ְנָין  ּקִ ּבַ ַהְמֹפָאר,  ן  ּכָ ׁשְ ּמִ ּבַ
ֶכס."  ַהּנֶ ַעל  ַהֲחָזָקה  ָיָדּה  ּבְ

ר: ּבֵ ָדג ּדִ ְסִויּפְ  .25

ְפיֹוְלְסִויד, ָנא,  ִלי  ב  ָהׁשֵ ֵאֶליָך,  ִלי  ֵאָלה  ׁשְ "עֹוד 
ָלַדַעת: ֵיׁש  ְרצֹוִני  ּבִ זֹאת  י  ּכִ

מֹוהּו ּכָ ָרִאיִתי  לֹא  ַער,  ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ מֹו  ׁשְ הּוא  ַמה 
ָהֵאִלים?" ְמחֹוזֹות  ּבִ ִלְזָוָעה 

ר: ּבֵ ְסִויד ּדִ ְפיֹולְְִ  .26

ִהְתִקינּוהּו, ה  לֹוׁשָ ׁשְ י  ּכִ לֹו  ָקְראּו  ִריְמְגיֹול  "ּתְ
ִליְנִדי. סֹוְלּבְ ל  ׁשֶ ָניו  ּבָ ֵהם  ה  לֹוׁשָ ְ ַהּשׁ

ֵכד  ִיּלָ ְלָפְתחֹו  ֶהָחֵפץ  ַהּנֹוֵדד 
ָיָדיו."  ַעל  ַהּסֹוֵגר  ִריַח  ּבְ ּבַ
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ר: ּבֵ ָדג ּדִ ְסִויּפְ  .27

ְפיֹוְלְסִויד, ָנא,  ִלי  ב  ָהׁשֵ ֵאֶליָך,  ִלי  ֵאָלה  ׁשְ "עֹוד 
ָלַדַעת: ֵיׁש  ְרצֹוִני  ּבִ זֹאת  י  ּכִ

מֹוהּו ּכָ ָרִאיִתי  לֹא  ן,  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ם  ׁשֵ ַמהּו 
ָהֵאִלים?" ְמחֹוזֹות  ּבִ ִלְזָוָעה 

ר: ּבֵ ְפיֹוְלְסִויד ּדִ  .28

ָיַדי מֹו  ּבְ אֹותֹו  ִניִתי  ּבָ מֹו,  ׁשְ ִניר  ְסְטרֹוּפְ "ּגַ
ִריִמיר. ֵליְרּבְ ל  ׁשֶ ּגּוָפתֹו  ֵמֶחְלֵקי 

מֹוְסדֹוָתיו, ְיצּוִקים  ֲחָזָקה  ָיד  ּבְ
ּלֹו."  ּתִ ַעל  ַיֲעמֹד  ְלעֹוָלם 

ר: ּבֵ ָדג ּדִ ְסִויּפְ  .29

ְפיֹוְלְסִויד, ָנא,  ִלי  ב  ָהׁשֵ ֵאֶליָך,  ִלי  ֵאָלה  ׁשְ "עֹוד 
ָלַדַעת: ֵיׁש  ְרצֹוִני  ּבִ זֹאת  י  ּכִ

ַעְלָותֹו ט  ַהּפֹוׁשֵ ָהֵעץ  ל  ׁשֶ מֹו  ׁשְ ַמהּו 
ְרָחק?" ַלּמֶ ּה  ּלָ ּכֻ ֶאֶרץ  ֵני  ּפְ ַעל 

ר: ּבֵ ְפיֹוְלְסִויד ּדִ  .30

ַהּיֹוֵדַע ִאיׁש  ְוֵאין  ָהֵעץ,  ם  ׁשֵ "ִמיַמֵמיד 
ִלים, ִנְפּתָ יו  ָרׁשָ ׁשָ ֵמֵהיָכן 

יּוַכל, לֹא  ּוַבְרֶזל  ָהֵאׁש  לֹו  ּתּוַכל  לֹא 
ִיּפֹל."  ַעם  ּפַ ֵאי  ִאם  ָלַדַעת  ֵאין 

ר: ּבֵ ָדג ּדִ ְסִויּפְ  .31

ְפיֹוְלְסִויד, ָנא,  ִלי  ב  ָהׁשֵ ֵאֶליָך,  ִלי  ֵאָלה  ׁשְ "עֹוד 
ָלַדַעת: ֵיׁש  ְרצֹוִני  ּבִ זֹאת  י  ּכִ

ר ֲאׁשֶ ֶזה  ְפָלא,  ַהּמֻ ָהִאיָלן  ִרי  ּפְ ַמהּו 
לֹו?" יּוְכלּו  לֹא  ְוָהֵאׁש  ְרֶזל  ַהּבַ
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ר: ּבֵ ְפיֹוְלְסִויד ּדִ  .32

ַיְחסְֹך ָהֵאׁש  ֶאל  ָלְך  ׁשְ ַהּמֻ ָהֵעץ  ִרי  "ּפְ
ִציֶריָה  ַהּיֹוֶלֶדת  ה  ָ ֵמִאּשׁ

ְלָהִגיַח. ַהְמָסֵרב  יֹוִציא  ּוֵמֶרֶחם 
ְלתֹוֶעֶלת."  ָהִאיָלן  ְיִהי  ְך  ּכָ

ר: ּבֵ ָדג ּדִ ְסִויּפְ  .33

ְפיֹוְלְסִויד, ָנא,  ִלי  ב  ָהׁשֵ ֵאֶליָך,  ִלי  ֵאָלה  ׁשְ "עֹוד 
ָלַדַעת: ֵיׁש  ְרצֹוִני  ּבִ זֹאת  י  ּכִ

ֶרת, ּמֶ ּצַ ּבַ ֹוֵכן  ַהּשׁ ְכִוי  ַהּשֶׂ ם  ׁשֵ ַמהּו 
ד?"  ְמַרּצֵ ָזָהב  ּבְ ּלֹו  ּכֻ ל  ּכָ

ר: ּבֵ ְפיֹוְלְסִויד ּדִ  .34

ָבָרק ּכְ ה  ְוַעּתָ ָהעֹוף,  ם  ׁשֵ "ִוידֹוְפִניר 
ָהֵעץ. ֶרת  ַצּמֶ ּבְ ּבֹוֵהק  הּוא 

מֹוִריד הּוא  ּתֹו  ִאׁשְ ְוִסיְנמֹוָרה  סּוְרט  ֹראׁש  ַעל 
ֵקץ."  ְללֹא  ְוָאסֹון  ְרָענּות  ּפֻ

ר: ּבֵ ָדג ּדִ ְסִויּפְ  .35

ְפיֹוְלְסִויד, ָנא,  ִלי  ב  ָהׁשֵ ֵאֶליָך,  ִלי  ֵאָלה  ׁשְ "עֹוד 
ָלַדַעת: ֵיׁש  ְרצֹוִני  ּבִ זֹאת  י  ּכִ

ָחֵצר, ּבֶ ָהרֹוְבִצים  ָלִבים  ַהּכְ מֹות  ׁשְ ֵהם  ַמה 
ּוְבַזַעם?" ֵטרּוף  ּבְ ַהּנֹוְבִחים 

ר: ּבֵ ְפיֹוְלְסִויד ּדִ  .36

יף,  ּגִ ִנְקָרא  ָהַאֵחר  מֹו,  ׁשְ ִרי  ּגֶ "ָהֶאָחד 
ָלַדַעת. ֵיׁש  ְרצֹוְנָך  ּבִ ֹזאת  ֶאת  ִאם 

ֹמר ִלׁשְ יכּו  ְוַיְמׁשִ ֵעיֵניֶהם  ּפֹוְקִחים  ֵהם 
רֹום." ַהּמָ ֵאֵלי  ל  ׁשֶ מֹוָתם  ַעד 
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ר: ּבֵ ָדג ּדִ ְסִויּפְ  .37

ְפיֹוְלְסִויד, ָנא,  ִלי  ב  ָהׁשֵ ֵאֶליָך,  ִלי  ֵאָלה  ׁשְ "עֹוד 
ָלַדַעת: ֵיׁש  ְרצֹוִני  ּבִ זֹאת  י  ּכִ

ָלבֹוא ִית  ַהּבַ ֶאל  ֵמָאָדם  ֲהִנְבָצר 
ָלִבים?" ַהּכְ ִנים  ְיׁשֵ ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ר: ּבֵ ְפיֹוְלְסִויד ּדִ  .38

ְוֻהְחַלט ע  ִנְקּבַ ְך  ּכָ ו,  ַיְחּדָ ֵהם  נּו  ִייׁשְ "לֹא 
ָלִבים. ַהּכְ ָמר  ִמׁשְ ַעל  ָעלּו  ֵעת 

ָהַאֵחר ּוַבּיֹום  ְיָלה  ּלַ ּבַ ָנם  ָהֶאָחד 
ִית." ַהּבַ ֶאל  ַאְלמֹוִני  ִיְפֹרץ  ן  ּפֶ

ר: ּבֵ ָדג ּדִ ְסִויּפְ  .39

ְפיֹוְלְסִויד, ָנא,  ִלי  ב  ָהׁשֵ ֵאֶליָך,  ִלי  ֵאָלה  ׁשְ "עֹוד 
ָלַדַעת: ֵיׁש  ְרצֹוִני  ּבִ זֹאת  י  ּכִ

ר ַהֶאְפׁשָ ִלְפֵניֶהם,  ַלְך  ֻיׁשְ ֶטֶרף  ְוִאם 
זֹוְלִלים?"  עֹוָדם  ּבְ ַלְחמֹק  ִית  ַהּבַ ֶאל 

ר: ּבֵ ְפיֹוְלְסִויד ּדִ  .40

ְכִוי, ַהּשֶׂ ִוידֹוְפִניר  ב  ּגַ ַעל  ָנַפִים  ּכְ "זּוג 
– ָלַדַעת  ֹזאת  ְרצֹוְנָך  ּבִ ֵיׁש  ִאם 

ן ִנּתָ יֹאְכלּוהּו,  ִאם  ׁשֶ ֶרף  ַהּטֶ הּוא 
ִית." ַהּבַ ֶאל  ְוָלבֹוא  ַלְחמֹק  ִיְהֶיה 

ר: ּבֵ ָדג ּדִ ְסִויּפְ  .41

ְפיֹוְלְסִויד, ָנא,  ִלי  ב  ָהׁשֵ ֵאֶליָך,  ִלי  ֵאָלה  ׁשְ "עֹוד 
ָלַדַעת: ֵיׁש  ְרצֹוִני  ּבִ זֹאת  י  ּכִ

ר ּגֵ ְלׁשַ ר  ֶאְפׁשָ ק  ֶנׁשֶ ִלי  ּכְ ֵאיֶזה  ּבְ
ַהּתֶֹפת?"  ֶאל  ִוידֹוְפִניר  ָהעֹוף  ֶאת 
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ר: ּבֵ ְפיֹוְלְסִויד ּדִ  .42

ְוָהרּוִנים ט  לֹוּפְ אֹותֹו  ע',  ָהֶרׁשַ 'מֹוט  ִלי  ַהּכְ ם  "ׁשֵ
ֶות, ַהּמָ ַער  ׁשַ ּבְ ִהְתִקינּו 

ִסיְנמֹוָרה  ל  ׁשֶ ְרֶזל  ַהּבַ ֵתַבת  ּבְ ר  ִנְסּתָ הּוא 
ַמְנעּוִלים."  ָעה  ׁשְ ּתִ ַעל  גּוָרה  ַהּסְ

ר: ּבֵ ָדג ּדִ ְסִויּפְ  .43

ְפיֹוְלְסִויד, ָנא,  ִלי  ב  ָהׁשֵ ֵאֶליָך,  ִלי  ֵאָלה  ׁשְ "עֹוד 
ָלַדַעת: ֵיׁש  ְרצֹוִני  ּבִ זֹאת  י  ּכִ

ׁש ּוְמַבּקֵ ַההֹוֵלְך  ים  ַחּיִ ּבַ ֲהָיׁשּוב 
ם?" ָ ִמּשׁ ָלַקַחת  ַהֶחֶרב  ֶאת 

ר: ּבֵ ְפיֹוְלְסִויד ּדִ  .44

ָלַקַחת ַהֶחֶרב  ֶאת  ּוֵמֵעז  "ַההֹוֵלְך 
ְתַנאי  ּבִ ֹזאת  ְואּוָלם  ָיׁשּוב,  ַחי 

ָעָליו ּבְ ים  ְמַעּטִ ר  ֲאׁשֶ י  ׁשַ ִיּטֹל  י  ּכִ
ָהב."  ַהּזָ ֵאַלת  ַיד  ּבְ ן  ְוִיּתֵ

ר: ּבֵ ָדג ּדִ ְסִויּפְ  .45

ְפיֹוְלְסִויד, ָנא,  ִלי  ב  ָהׁשֵ ֵאֶליָך,  ִלי  ֵאָלה  ׁשְ "עֹוד 
ָלַדַעת: ֵיׁש  ְרצֹוִני  ּבִ זֹאת  י  ּכִ

ָלֵתת ֶבר  ַהּגֶ ַעל  ָהאֹוָצר  הּוא  ֵאיֶזה 
ִיְתרֹוֵנן?" ּה  ּבָ ּלִ ׁשֶ ָלָבן  ּבְ ִלְנִפיָלה 

ר: ּבֵ ְפיֹוְלְסִויד ּדִ  .46

ִוידֹוְפִניר  אֹותֹו  ַהּבֹוֵהק  ל  ּגָ "ַהּמַ
ְזָנבֹו,  ּכֹוֶתֶרת  ַעל  א  נֹוׂשֵ

אֹות ּתֵ ֶטֶרם  ּבְ ְלִסיְנמֹוָרה  אֹותֹו  ן  ּתֵ
ַלח."  ֶ ַהּשׁ ֶאת  ָיְדָך  ּבְ ִלְמֹסר 
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ר: ּבֵ ָדג ּדִ ְסִויּפְ  .47

ְפיֹוְלְסִויד, ָנא,  ִלי  ב  ָהׁשֵ ֵאֶליָך,  ִלי  ֵאָלה  ׁשְ "עֹוד 
ָלַדַעת: ֵיׁש  ְרצֹוִני  ּבִ זֹאת  י  ּכִ

ִביב ִמּסָ ף  ּקָ ַהּמֻ ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ם  ׁשֵ הּוא  ַמה 
ֶקֶסם?" י  ַרּבֵ אֹורֹות  ֹזַהר  ּבְ

ר: ּבֵ ְפיֹוְלְסִויד ּדִ  .48

ַרב ְזַמן  ַוֲעַדִין  ן,  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ם  ׁשֵ הּוא  "ִליר 
ֲחִנית. ל  ׁשֶ ּה  ֻחּדָ ַעל  ל  ְלּגֵ ִיְתּגַ

ָלָאָדם  ָעָבר  ּבֶ ִקּיּומֹו  נֹוַדע 
ְלָכְך."  ֵמֵעֶבר  לֹא־ְכלּום  ַאְך 

ר: ּבֵ ָדג ּדִ ְסִויּפְ  .49

ְפיֹוְלְסִויד, ָנא,  ִלי  ב  ָהׁשֵ ֵאֶליָך,  ִלי  ֵאָלה  ׁשְ "עֹוד 
ָלַדַעת: ֵיׁש  ְרצֹוִני  ּבִ זֹאת  י  ּכִ

ִית ַהּבַ ֶאת  ָנה  ּבָ ָהֵאִלים  ין  ִמּבֵ ִמי 
ִלְראֹותֹו?" ָיִדי  ּבְ ָעָלה  ׁשֶ

ר: ּבֵ ְפיֹוְלְסִויד ּדִ  .50

ִדים ּמָ ּגַ ָעה  ְוִתׁשְ לֹוִקי  אֹותֹו  נּו  "ּבָ
ִאיִרי,  אּוִני,  מֹוֵתיֶהם  ׁשְ
יל, ֶוְגְדָרִסִ ִליְנג,  ּדֶ ָואר, 

ְוָיאִרי." ארי  ּבָ ם  ּגַ ם  ְלִצּדָ אֹוִרי,  ּדֹוִרי, 

ר: ּבֵ ָדג ּדִ ְסִויּפְ  .51

ְפיֹוְלְסִויד, ָנא,  ִלי  ב  ָהׁשֵ ֵאֶליָך,  ִלי  ֵאָלה  ׁשְ "עֹוד 
ָלַדַעת: ֵיׁש  ְרצֹוִני  ּבִ זֹאת  י  ּכִ

ֶבת יֹוׁשֶ ָעֶליָה  ׁשֶ ה  ְסּגָ ַהּפִ ם  ׁשֵ הּוא  ַמה 
ְלַמְרֶאה?" ָפה  ַהּיָ ָהַעְלָמה 
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ר: ּבֵ ְסִויד ּדִ ְפיֹולְְִ  .52

גּוַע ַהּנָ ת  ֶחְמּדַ ִהיא  א,  ְרּפֵ ַהּמַ ָרַמת  ָמּה  "ׁשְ
ָבר,  ּכְ ֶ ִמּשׁ ַהחֹוָלה  ה  ָ ָהִאּשׁ ְמַחת  ְוׂשִ

ם ְלׁשָ יַע  ּגִ ּתַ ִאם  ּגֹוֶסֶסת,  ֲאִפּלּו  זֹו, 
ְוַתְבִריא." ֲארּוָכה  ֲעֶלה  ּתַ

ר: ּבֵ ָדג ּדִ ְסִויּפְ  .53

ְפיֹוְלְסִויד, ָנא,  ִלי  ב  ָהׁשֵ ֵאֶליָך,  ִלי  ֵאָלה  ׁשְ "עֹוד 
ָלַדַעת: ֵיׁש  ְרצֹוִני  ּבִ זֹאת  י  ּכִ

ְלַרְגֶליָה בֹות  ַהּיֹוׁשְ תּולֹות  ַהּבְ ֵהן  ִמי 
ן?"  ְעּתָ ּדַ ּוְזחּוָחה  ֶמְנְגלֹוד  ל  ׁשֶ

ר: ּבֵ ְפיֹוְלְסִויד ּדִ  .54

ִליף ִהיא  ָהַאֶחֶרת  ִליְפְתָרָסה,  ָמּה  ׁשְ "ָהַאַחת 
יֹוְדָבָרה. ּתְ ָמּה  ׁשְ ית  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ְוזֹו 

ּוְפִריד ִליד  ּבְ ֵליק,  ּוּבְ יֹוְרט  ּבְ ן  ְלִצּדָ ׁש  ׁשֵ ְועֹוד 
ְואֹוְרּבֹוָדה." ֵאיר  ְוַגם 

ר: ּבֵ ָדג ּדִ ְסִויּפְ  .55

ְפיֹוְלְסִויד, ָנא,  ִלי  ב  ָהׁשֵ ֵאֶליָך,  ִלי  ֵאָלה  ׁשְ "עֹוד 
ָלַדַעת: ֵיׁש  ְרצֹוִני  ּבִ זֹאת  י  ּכִ

– ַהֶהְכֵרַח  עֹוֶלה  ִאם   – אָנה  ַרּפֶ ּתְ ַהֻאְמָנם 
ֶזַבח?" ָלֶהן  ְקִריב  ּמַ ׁשֶ ִמי  ֶאת 

ר: ּבֵ ְפיֹוְלְסִויד ּדִ  .56

ַהּקֶֹדׁש ית  ּבֵ יַמת  ּבִ ַעל  ֶזַבח  ָלֶהן  ְקִריב  "ַלּמַ
ָמזֹור, ָנה  ׁשְ ּגֵ ּתַ ֵהן  ד  ִמּיָ

ָאָדם ַעל  ַהּיֹוֵרד  ָאסֹון  עֹוד  ִנְבָרא  לֹא 
ּנּו."  ִמּמֶ צּוהּו  ְיַחּלְ ּלֹא  ׁשֶ
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ר: ּבֵ ָדג ּדִ ְסִויּפְ  .57

ְפיֹוְלְסִויד, ָנא,  ִלי  ב  ָהׁשֵ ֵאֶליָך,  ִלי  ֵאָלה  ׁשְ "עֹוד 
ָלַדַעת: ֵיׁש  ְרצֹוִני  ּבִ זֹאת  י  ּכִ

ְזרֹועֹוֶתיָה ין  ּבֵ ׁשֶ ֶבר,  ּגֶ ם  ׁשָ ֵאי  ֲהִנְמָצא 
ב?"  ּכַ ְוִיׁשְ ה  ִיְזּכֶ ֶמְנְגלֹוד  ל  ׁשֶ

ר: ּבֵ ְפיֹוְלְסִויד ּדִ  .58

ֶמְנְגלֹוד  ל  ׁשֶ ְזרֹועֹוֶתיָה  ין  ּבֵ ֶבר  ּגֶ ב  ּכַ ִיׁשְ "לֹא 
ָדג, ְסִויּפְ ַבד  ִמּלְ ים,  ׁשִ ּנָ ּבַ אָוה  ַהּנָ

ֶמׁש, ׁשֶ ֶקֶרן  נֹוֲעָדה  ְלַבד  ָדג  ִלְסִויּפְ י  ּכִ
ִלְהיֹות." ִהיא  נֹוֲעָדה  תֹו  ּלָ ּכַ

ר: ּבֵ ָדג ּדִ ְסִויּפְ  .59

ָרָחב ַער  ַ ַהּשׁ ֶאת  ֵרִעי,  ְפיֹוְלְסִויד  ַתח,  "ּפְ
ְלָפֶניָך. ב  ִנּצָ ָדג  ְסִויּפְ י  ּכִ

ְרצֹוָנּה ּבִ ֵיׁש  ִאם  ּבְ ַאל  ּוׁשְ ֶמְנְגלֹוד  ֶאל  ֵצא 
ָהאֹוֵהב." י  ִלּבִ ֶאת  ל  ְלַקּבֵ

ר: ּבֵ ְפיֹוְלְסִויד ּדִ  .60

הֹוִפיַע ֶבר  ּגֶ ה  ִהּנֵ ֶמְנְגלֹוד,  ִלי,  יִבי  "ַהְקׁשִ
ָהאֹוֵרַח. ֵני  ּפְ ֶאת  ִלי  ַקּבְ ּבֹוִאי, 

ח, ִנְפּתַ ַער  ַ ַהּשׁ לֹו,  ַמְחִניִפים  ָלִבים  ַהּכְ
ֶזה." הּוא  ָדג  ְסִויּפְ י  ּכִ ּדֹוַמִני 

ָרה: ּבְ ֶמְנְגלֹוד ּדִ  .61

ְרֵעִבים ְועֹוְרִבים  ְרּדֹום  ַלּגַ ֲעֶלה  "ּתַ
ִים, ּתַ ְ ַהּשׁ ֵעיֶניָך  ֶאת  רּו  ְיַנּקְ

ּסֹוף־סֹוף ׁשֶ ָהאֹוֵמר  ִפיָך  ּבְ ֶקר  ׁשֶ ִאם 
הֹוִפיַע. א,  ּבָ ְלֵביִתי  ּבֹור  ַהּגִ
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ַחְרּתָ ּבָ ֶרְך  ּדֶ ֵאיזֹו  א,  ּבָ ה  ַאּתָ ֵמֵהיָכן   .62
ְבְטָך, ׁשִ י  ַאְנׁשֵ ֵהם  ּוִמי 

ֶאְרֶצה  ָלַדַעת  ֵהן  ְמָך  ְוׁשִ ָך  ַעּמְ י  ּכִ
ְתָך." ּלָ ּכַ ִלְהיֹות  הּוא  יִני  ּדִ ִאם 

ר: ּבֵ ָדג ּדִ ְסִויּפְ  .63

ִמי, ׁשְ הּוא  ָדג  ּוְסִויּפְ ֲאִני  ַיְרט  סֹוְלּבְ ל  ׁשֶ נֹו  "ּבְ
ֶרְך. ּדֶ ּבַ ִלּוּוִני  פֹור  ּכְ רּוחֹות 

ָיֵפר לֹא  ִאיׁש  אּוְרד  ל  ׁשֶ ַהּגֹוָרל  ֵזַרת  ּגְ ֶאת 
צֹוֶדֶקת." ה  ֵאיֶנּנָ זֹו  ִאם  ַאף 

ָרה: ּבְ ֶמְנְגלֹוד ּדִ  .64

ַרב ְזַמן  י  ְנּתִ ִהְמּתַ י  ּכִ ּבֹוֲאָך  "ְמֹבָרְך 
לֹום. ְלׁשָ ּבֹוֲאָכה  יַקת  ְנׁשִ ה  ְוִהּנֵ

ְוִנְכַסְפּתְ  ְנּתְ  ִהְמּתַ לֹו  ָאהּוב  ל  ׁשֶ ּבֹואֹו  י  ּכִ
ְוַנַחת.  ר  ְלֹאׁשֶ מֹוהּו  ּכָ ֵאין 

א  ְרּפֵ ַהּמַ ָרַמת  ּבְ ים  ֲאֻרּכִ ָיִמים    .65
ְיָלה, ּוַבּלַ ּיֹום  ּבַ יִתי  ִחּכִ

ָאז, י  ִמּנִ ְקָוִתי  ּתִ ָאה  ִנְתַמּלְ ה  ִהּנֵ ַאְך 
י.  ִאיׁשִ אָת  ּבָ ה  ִהּנֵ יִתי  ּבֵ ֶאל 

ֵאֶליָך, י  ְוִנְכַסְפּתִ אֹוְתָך  י  ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ   .66
ַאֲחַרי, ּתָ  ׁשְ ּקַ ּבִ ה  ְוַאּתָ

ה, ֵמַעּתָ ֶזה  ֶאל  ֶזה  ו  ַיְחּדָ ְוָחַבְרנּו 
עֹוָלם." ַעד  ִנְחֶיה  ּוְבַיַחד 

�
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הערות
ָדג: Svipdag, יום החולף במהרה. ְסִויּפְ

ָדג. לא ברור אם הכוונה היא לפריג, אשת אודין או  ָקה ֶאת ָאִבי: אמו החורגת של ְסִויּפְ ִחּבְ ָזב ׁשֶ זֹו ַעְלַמת ַהּכָ  .3
לְפֵרָיה. כך או אחרת, לא ברור מדוע אחת מן השתיים ביקשה למנוע מבנה החורג את ידה של מנגלוד.

ֶמְנְגלֹוד: Mengloth, מילולית, רביד האושר. לאור משמעות שמה של העלמה ייתכן שהכוונה היא לקנאתן   
של פריג או ְפֵרָיה שבבעלותן היה רביד ּבריסינג הנודע. 

ָרה עֹוד ָרִני ְלִריְנד: Rind ,Rani. רינד הייתה בת נפילים, אמו של ָוִלי, בנו של אודין, מי שנקם את  אֹותֹו ׁשָ  .6
לֶדר (וולוספו 34-33). ָרִני הוא ככל הנראה אודין.  מותו של ּבַ

אּוְרד: אחת משלוש הנורנות.  .7
ְקעּו הֹוְרן ְורּוד: Ruth ,Horn, שני נהרות, סמל לסכנת טביעה. ִיׁשְ  .8

ֶבר: קרי, מכשפה. כך מכל מקום נתפסו הנצרות והנוצרים בתפיסתם של  ה ַהּנֹוְצִרית ִמן ַהּקֶ ָ ְך ִקְלַלת ָהִאּשׁ ּכָ  .13
הפגאנים בסקנדינביה.

ָדג יוצא לדרך. בבית זה חדלה גרואה ממזמורי כישופיה, וְסִויּפְ  .16
ְפיֹוְלְסִויד: Fjolsvith, רב חוכמה.  .17

ִויְנְדַקְלד: Vindkald, רוח קרה; ַוְרַקְלד: Varkald, צינת אביב; ְפיֹוְלַקְלד: Fjolkald, קר מאוד. השמות מאפיינים   .22
הנודעים  הנפילים  מפני  השומר  של  בלבו  חרדה  לעורר  מבקש  ָדג  שְסִויּפְ אפוא  נראה  נפילי־הכפור.  את 

באכזריותם.
ְסָבְפתֹוִרין: דבר לא ידוע על האיש.  .24

ה ִהְתִקינּוהּו: השער, בדומה לשערי השאול, נטרק מיד ולוכד בתוכו את המבקש  לֹוׁשָ י ׁשְ ִריְמְגיֹול ָקְראּו לֹו ּכִ ּתְ  .26
להיכנס ללא רשות. 

ִליְנִדי: Solblindi, מילולית, מוכי סנוורים מהשמש. גמדים, חרשי מתכת.  ל סֹוְלּבְ ָניו ׁשֶ ה ֵהם ּבָ לֹוׁשָ ְ ַהּשׁ  
ִניר: Gastropnir, מרסק הפורץ.  ְסְטרֹוּפְ ּגַ  .28

ִריִמיר: נפיל חֹומר. מטפורה לשונית לאדמה שנבראה מבשרו של הנפיל אימיר.  ל ֵליְרּבְ ֵמֶחְלֵקי ּגּוָפתֹו ׁשֶ  
ם ָהֵעץ: Mimameith (העץ של מימיר), הכוונה לאילן איגדָרסיל המטיל את ִצלו על תבל ומלואה  ִמיַמֵמיד ׁשֵ  .30

(ראו וולוספו 29-27).
ִוידֹוְפִניר: Vithofnir, נחש העץ.  .34

סּוְרט: Surt, הנפיל הנזכר בוולוספו 52, אל האש.  
ִסיְנמֹוָרה: Sinmora, ככל הנראה אשת סורט.  

ִרי: Geri ,Gif, משמעות שני השמות היא קמצן. איננו יודעים על השניים ממקורות אחרים.  יף, ּגֶ ּגִ  .36
יאפשר  לכלבים  מאכל  התרנגול  כרבולת  מתן  רק  ְזָנבֹו:  ּכֹוֶתֶרת  ַעל  א  נֹוׂשֵ  / ִוידֹוְפִניר  אֹותֹו  ַהּבֹוֵהק  ל  ּגָ ַהּמַ  .46
ָדג להיכנס הביתה. אולם את וידופניר ניתן לשחוט רק בחרבה של סינמורה. המעגל ללא מוצא נסגר  לְסִויּפְ

בעובדה שאת חרבה של סינמורה ניתן לקבל רק בתמורה לכרבולת השכווי. 
ל ֲחִנית: הדימוי, הנאה כשלעצמו, אינו ברור.  ּה ׁשֶ ל ַעל ֻחּדָ ְלּגֵ ִיְתּגַ  .48

 .Lyfjaberg – א: תרגום מדויק למקור ְרּפֵ ָמּה ָרַמת ַהּמַ ׁשְ  .52
נותנת  נעימה,  שלום,  משכינת  נוחה,  צחה,  זוהרת,  שומרת,  מסייעת,  עוזרת,  יהיה:  הסדר  לפי  פירושן   .54

שי. 
ַיְרט: Solbjart, בהיר שמש. לא מוכר ממקורות אחרים.  ל סֹוְלּבְ נֹו ׁשֶ ּבְ  .63

�  � �



שירת הצפון

334

Völundarkviða – יַרת וֹולּוְנד ׁשִ

הראשים;  כרותות  אחיה  גופות  שתי  מימין  משמאל.  נידּוד  של  בתו  וולונד.  של  המלאכה  בית 
אבני  אוסף  מתוך  והלאה.  משם  המעופף  נשר  בדמות  וולונד  במרכז  מלאכה.  כלי  משמאלם 
שבדיה.  שטוקהולם,  העתיקות,  מוזיאון  העשירית,  עד  השמינית  המאה  מן   (8-Ardre) ארדרה 

הערת מבוא

המתכת  חרש  וולונד,  של  בקורותיו  פרק  המספרות  הגרסאות  אחת  היא  היצירה 
בידי  וולונד  ננטש  אחרים,  ממקורות  לנו  הידוע  פי  על  משמע).  (תרתי  המיתולוגי 
נלכד  וולונד  יחדיו.  חיים  של  שנים  תשע  מקץ   (Hervor) ֶהרבֹור  הוולקיריה  רעייתו, 
מסגרייה  לו  בונה  להימלט,  יוכל  שלא  מנת  על  ברכיו  את  המרסק  הְנָיארים  מלך  בידי 
אולם  המלך.  עבור  תכשיטים  האומן  וצורף  יוצק  מתיך,  ושם  באי,  בודד  אותו  וכולא 
שני  את  הורג  הוא  ולנוס.  לנקום  הזדמנות  מוצא  הוא  גורלו,  עם  משלים  אינו  וולונד 
ונותן אותם  רביד חרוזים,  ומשיניהם  גביעי שתייה  בניו של המלך, מכין מגולגולותיהם 
ר הגיבור את העלמה הישנה,  ולבתו. לאחר שהשקה את הבת בסם תרדמה, מַעּבֵ למלך 
לא  אולם  והלאה,  משם  ומעופף  על  אל  דואה  מועד,  בעוד  שהכין  הכנפיים  את  חובש 

באשתו.  ומתגרה  המלך  את  מקנטר  שהוא  לפני 
בשורות  זאת  אולם  ארנמגנן,  יד  בכתב  היצירה  מופיעה  רגיוס  קודקס  על  בנוסף 
הפורה  הכר  ומכאן  משלמות,  רחוק  הוא  אף  ברגיוס  השיר  של  מצבו  בלבד.  בודדות 
לאין־ספור פרשנויות. עם זאת חוט העלילה נשמר באופן מתקבל על הדעת, התיאורים 
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באחת  מדובר  הכול  ככלות  ואחרי  הסוף,  עד  נשמרים  הדרמטי  והמתח  הפלסטיים 
הפיוטית.  באדה  והמרתקות  המגובשות  היצירות 

אותו  לפגוש  וניתן  הנורדית,  בסאגה  מגיבורי־העל  אחד  הוא  שוולונד  לציין  למותר 
גם ביצירה הטווטונית (שירת הניבלונגים), הדנית־בריטית (ביוולף), וכן מופיעה דמותו 
וולטר  בשירת  ואף  תידרק־סאגה   1,(Deor) וֵדאֹור   (Valdere) ַולֶדֶרה  כמו  רבות  בבלדות 

קיפלינג.  ורודיארד  סקוט 
מעיד  האיש  שלפנינו  בשיר  סקסוני־טווטוני.  הוא  וולונד  של  שמקורו  להניח  סביר 
מן  הריינוס,  באוצר  שמתקשר  נושא   ,(16 (בית  ארצו  הוא  הריינוס  נהר  כי  עצמו  על 
בקצרה  המופיע  אחר  מוטיב  העתיקה.  הגרמנית  במיתולוגיה  המרכזיים  המוטיבים 
וללבוש  להתגלגל  הוא  אף  זכה  הברבור,  בתולות  של  זה  השיר,  את  הפותח  בקטע 

גרמניה.  מצפון  הגיע  שאליהן  הצפון  עמי  באגדות  רבות  צורות 

הערה בדבר התרגום 

ולנסות  עורך  של  לנעליו  להיכנס  המצוי  למתרגם  מאפשר  היד  כתב  של  הגרוע  מצבו 
את  ממנה  למנוע  ובכך  פיוטית,  שלמות  לה  להעניק  מנת  על  היצירה  קטעי  בין  לקשר 
לקורא,  בזאת  המוגש  בתרגום  נהגתי  כך  לא  הדרמטית.  באחדות  הפוגעים  החוסרים 
מבחר  את  תרגמתי  השבדית  שמגרסתו  בראטה,  לאריק  בניגוד  א.  טעמים:  משני  וזאת 
אינני  הנורדית,  הסאגה  חוקר  אחת  ובעונה  בעת  שהיה  ומי  הפיוטית,  האדה  יצירות 
בקיא מספיק במקור על מנת שאוכל לקבל הכרעות כה מרחיקות לכת. ב. ככל שהדבר 
העלילה,  באחדות  פוגע  שאינו  בלבד  זו  לא  ביצירה,  זיקות  של  רציף  העדר  מפתיע, 
את  ממלא  הקורא  מודרנית.  שירה  המאפיין  הקיטוע  בנוסח  עומק  לה  מעניק  אלא 

הביניים.  מימי  העלום  למשורר  לשותף  הופך  זה  ובאופן  החסר 

לתרגום עברי של שתי השירות, ראו פרק "נספחים", ביוולף, תרגום אריה סתיו, הוצאת הקבוץ המאוחד, 2008.   1

�
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יַרת וֹולּוְנד ׁשִ
הֹיה  ּבֹוְדִויְלד.  ושמה  ובת,  בנים  ולו שני  ִנידּוד  ושמו  בארץ השבדים  היה פעם מלך  הֹיה 
השני  ְסַלְגִפיד;  האחד  שמותיהם:  הפינים,  ארץ  מלך  של  בניו  אחים,  שלושה  פעם  היו 
אל  באו  השלושה  ביער.  חיות  וצדו  שלג  בנעלי  צעדו  השלושה  וולונד.  והשלישי  ֶאִגיל 
שלוש  האחים  מצאו  אחד  בוקר  לעצמם.  בית  בנו  אּוְלְפְסָיאר  אגם  ולחוף  אּוְלְפָדִליר, 
נמנו  שכן  הברבור,  גלימות  היו  מונחות  לצדן  פשתן.  חוטי  טֹווֹות  והן  החוף  על  עלמות 
השלוש עם גזע הוולקיריות. שתיים מן העלמות, ַלְדגּוד הצחה כברבור וֶהְרבֹור היודעת־

איש  ְקָיאר  בתו של  הייתה  אֹוְלרּון שמה,  לֹוְדֶבר. השלישית,  המלך  בנותיו של  היו  כול, 
ביתם  אל  שבו  האחים  ַוַלְנד. 
הוולקיריות.  שלוש  בלוויית 
עם  סלגפיד  אולרון,  עם  אגיל 
וולונד  ברבור־צח,   – לדגוד 
כך  היודעת־כול.  הרבור  עם 
חורפים,  שבעה  עליהם  עברו 
בחיפוש  הוולקיריות  טסו  ואזי 
שבו  ולא  קרב,  שדות  אחר 
השלג  בנעלי  יצא  אגיל  עוד. 
סלגפיד  אולרון,  את  לחפש 
ורק  ברבור־צח,  בעקבות  יצא 
הוא  באולפדליר.  נשאר  וולונד 
דבר   – במלאכתו  אומן  היה 
עברו.  ימים  מסיפורי  הידוע 
בכוח.  אותו  לכד  נידוד  המלך 

השיר.  מדבר  כך  על 

סנדרס  פרדריק  של  איורים  הברבורים.  בנות  שלוש 
אריק  של  בתרגומו  הפיוטית  האדה  של  השבדית  לגרסה 

.1913 משנת  בראטה 
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ִמיְרְקוּוד  ֶרְך  ּדֶ עֹוְפפּו  רֹום  ִמּדָ ֲעָלמֹות   .1
ּגֹוָרָלן, ׂשֹות  ְמַחּפְ ְוָנאֹות,  ְצִעירֹות 
רֹום, ִמּדָ ָהֲעָלמֹות  ָנֲחתּו  ָים  ְלחֹוף 

ן. ּתָ ׁשְ ּפִ חּוט  ְוָטוּו  רּוַח  ֹאף  ִלׁשְ ׁשּו  ּקְ ּבִ

--------------------  .2
לֹוְדֶבר, ל  ׁשֶ נֹוָתיו  ּבְ ְוֶהְרבֹור,  ַלְדגּוד 

בּוָנה. ַהּתְ ת  ַרּבַ זֹו  ְקָיאר,  ת  ּבַ ְואֹוְלרּון 

ֶאִגיל, ֶאת  ְזרֹוָעּה  ּבִ ָהַאַחת  ָנְטָלה    .3
ֶדיָה.  ׁשָ ֶאל  ָקה  ִחּבְ ּוְבֹנַעם 

ְרּבּור־ַצח, ּבַ נֹוצֹות,  ת  חֹוֶבׁשֶ זֹו  ה,  ִנּיָ ְ ַהּשׁ  .4
--------------------

ָעְרּפֹו ַעל  ָנְתָנה  ְזרֹועֹוֶתיָה  ית  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ
ְצחֹורֹות. ְזרֹועֹוֶתיָה  ָהיּו  וֹולּוְנד,  ל  ׁשֶ

ֶזה, ְלַצד  ֶזה  ְכנּו  ׁשָ ֳחָרִפים  ְבָעה  ׁשִ ְך  ּכָ   .5
ָתן ֶעְרּגָ ְבָרה  ּגָ ׁשּוב  ִמיִני  ׁשְ ֹחֶרף  ּבְ ַאְך 

ַהֻחְרׁשֹות, ַכת  ֶחׁשְ ֶאל  ה  ַהֶחְמּדָ נֹות  ּבְ ל  ׁשֶ
ַהּגֹוָרל. ְגֵזַרת  ּבִ ְמקֹוָמן  ְוֶאל 

ף,  ּוִמְרּדָ צֹוד  ִמּמָ ְיָתה  ַהּבַ וֹולּוְנד  ב  ׁשָ  .6
ֶבר. ַהּגֶ ְיָתה  ַהּבַ ב  ׁשָ ָלאֹות  ּתְ ַרב  ע  ּסָ ִמּמַ

ּוְסַלְגִפיד, ֶאִגיל  ֵריק,  אּוָלם  ָמְצאּו 
ֵעיֵניֶהם.  ִאים  נֹוׂשְ ָצֲעדּו,  ָוכֹה  ּכֹה 

ׁש, ְלַבּקֵ אֹוְלרּון  ֶאת  ִמְזָרָחה  ֶאִגיל  ָיָצא   .7
ׂש ְמַחּפֵ ְסַלְגִפיד  ְרּבּור־ַצח  ּבַ ֶאת  רֹום  ּדָ ּבַ

אּוְלְפָדִליר. ּבְ ַגּפֹו  ּבְ נֹוַתר  וֹולּוְנד  ְוַרק 
--------------------
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ָמן ַאְרּגָ ְזַהב  ּבִ צֹוֵרף  הּוא  ֵחן  ַאְבֵני   .8
ן, ּתָ ׁשְ ִמּפִ ִתיִלים  ּפְ ַעל  עֹות  ַטּבָ ְוכֹוֵרְך 

אָוה. ַהּנָ ִלְגִבְרּתֹו  ין  ְוִהְמּתִ ב  ָיׁשַ ְך  ּכָ

ְנָיאִרים ֶמֶלְך  ְלִנידּוד  ָבר  ַהּדָ נֹוַדע   .9
אּוְלְפָדִליר. ּבְ וֹולּוְנד  ַגּפֹו  ּבְ ב  יֹוׁשֵ י  ּכִ

ְרָיָתם, ׁשִ ָנְצָצה  ָיסֹות  ַהּגְ ָצֲעדּו 
ֵגן.  ַהּמָ ִהְבִריק  ׁשֹוֵקַע  ּוְבַסַהר 

ף ֵמֻאּכָ ָיְרדּו  ְמלֹון  ַהַגּ ִקיר  ְלַצד   .10
ִנְכַנס. ִיס,  ַהּגַ א  ּבָ ָהאּוָלם  ְוֶאל 

חּוִטים ַעל  לּויֹות  ַהּתְ עֹות  ַטּבָ ִנְראּו  ם  ׁשָ
וֹולּוְנד.  ְיֵדי  ה  ַמֲעׂשֵ ְלִמְנָין,  ַבע־ֵמאֹות  ׁשְ

ַהּכֹל. ֶהְחִזירּו  ַאְך  אֹוָתן,  הֹוִרידּו  ֵהם   .11
ַאַחת. ַעת  ַטּבַ ַרק  ֶהם  ִעּמָ ְוָנְטלּו 

--------------------
--------------------

ף,  ּוִמְרּדָ צֹוד  ִמּמָ ְיָתה  ַהּבַ וֹולּוְנד  ב  ׁשָ  .12
ֶבר. ַהּגֶ ְיָתה  ַהּבַ ב  ׁשָ ָלאֹות  ּתְ ַרב  ע  ּסָ ִמּמַ

ִלְצלֹות, ְלֶהֶבת  ׁשַ ּבְ ׁש  ּקֵ ּבִ חּום  ה  ּבָ ּדֻ ר  ַשׂ ּבְ
ים.  ְיֵבׁשִ ָרִדים  ִמּזְ ֵאׁש  ָעְלָתה  ְמֵהָרה  ּבִ

מֹוֶנה ָהַאְלִפים,  ן  ּבֶ ב  ֵ ִהְתַיּשׁ ּדֹב  עֹור  ַעל   .13
ֶאָחד. לֹו  ָחֵסר  ׁשֶ ּומֹוֵצא  ְצִמיָדיו  ֶאת 

לֹוְדֶבר ל  ׁשֶ ּתֹו  ּבִ ׁשֶ ה  ְמַקּוֶ ִהְרֵהר,  הּוא 
ֵאָליו. ָבה  ׁשָ ה  ִהּנֵ ּכֹל־יֹוַדַעת,  אָוה,  ַהּנָ

ְלַבּסֹוף. ם  ְוִנְרּדַ ְוָתָהה  ב  ָיׁשַ ְך  ּכָ  .14
ָהֻאְמָלל ִהְתּבֹוֵנן  ָנתֹו  ְ ִמּשׁ ָקם  ְלֵעת 
ֶלת ְלׁשֶ ׁשַ ּבְ ָיָדיו  ֶאת  ְפתּו  ּכָ ׁשֶ ְוָרָאה 
ַחְרֻצּבֹות.  ַכְבֵלי  ּבְ ֲעקּודֹות  ְוַרְגָליו 
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ר: ּבֵ וֹולּוְנד ּדִ  .15

ְוַרְגַלי ָיַדי  ֶאת  ַפת  ּכָ ׁשֶ ֶזה  הּוא  "ִמי 
ֶלת?" ְלׁשֶ ְוׁשַ ְכָבִלים  ּבִ

ָיאִרים: ַהּנְ ִרּבֹון  הּוא  ִנידּוד  לֹו  יב  ֵהׁשִ
ָנַטְלּתָ ָהַאְלִפים,  ין  ּבֵ ַהּטֹוב  וֹולּוְנד  ֶזה,  "ֵאיְך 

אּוְלְפָדִליר?" ּבְ ְזָהֵבנּו  אֹוַצר  ֶאת 

ר: ּבֵ וֹולּוְנד ּדִ  .16

ָראִני, ּגְ ל  ׁשֶ ֶרְך  ּדֶ ּבַ ָהָיה  לֹא  ָהב  "ַהּזָ
ַאְרִצי, ָהַרְינּוס  ְבעֹות  ִמּגִ ְרחֹוָקה 
ָיֵדנּו  ּבְ ָהָיה  ׁשֶ אֹוָצר  ִלי  ָזכּור  לֹא 
ֵלִוים."  ׁשְ ְבנּו  ָיׁשַ ֵביֵתנּו  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ַהָחְכָמה ת  ַרּבַ ִנידּוד  ת  ֵאׁשֶ ַהְרֵחק  לֹא   .17
ָהאּוָלם, ְצֵוי  ִמּקַ ָקְרָבה  ִהיא  ָעְמָדה, 

ֶקט: ׁשֶ ּבְ ָבֶריָה  ּדְ יָדה  ְוִהּגִ ָעְצָרה 
ַער."  ַהּיַ ִמן  א  ַהּבָ ל  ׁשֶ רֹו  ְקַלְסּתֵ ָנִעים  "לֹא 

של  חרבו  וולונד;  של  בביתו  החוט  מן  שהוריד  הטבעת  את  בתו  לּבֹוְדִויְלד  נתן  נידוד 
המלכה:  אמרה  בידו.  הייתה  וולונד 

ָחׁש, ַהּנָ ט  ַמּבַ ּכְ ֵעיָניו  ּבְ ָרק  "ַהּבָ  .18
יו  ּנָ ׁשִ ּבְ ְוחֹוֵרק  ִמְתּבֹוֵנן,  ַחְרּבֹו  ּבְ

ּבֹוְדִויְלד. ל  ׁשֶ ָיֶדיָה  ּבְ ִמיד  ַהּצָ ְלַמְרֵאה 
ּכֹחֹוָתיו, ִיְרּפּו  ְך  ּכָ יָדיו,  ּגִ ֶאת  ְרתּו  ּכִ
ָים."  ף  ֻמּקָ ִאי  ּבְ ָהִאיׁש  ֶאת  ְוִכְלאּו 

החוף.  מן  הרחק  לא  ֶסַוְרְסָטד,  ושמו  באי  וכלאוהו  ברכיו  גידי  את  כרתו  הדבר.  היה  כך 
עצמו. המלך  מן  לבד  אליו,  לבוא  העז  לא  איש  למלך.  תכשיטים  וצרף  חישל  שם 
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ר: ּבֵ וֹולּוְנד ּדִ  .19

ּבֹוֶהֶקת, ַהֶחֶרב  ִנידּוד  ל  ׁשֶ "ְלָמְתָניו 
ֶבת, ַמְחׁשֶ ְמֶלאֶכת  ּבִ י  ְלּתִ ַ ִחּשׁ ַהֶחֶרב 

ֵאׁש. ּבָ ַהב  ַהּלַ ֶאת  ְויֹוֵצק  יְך  ַמּתִ
ָלַעד י  ּנִ ִמּמֶ ַהֶחֶרב  ֶאת  ָנְטלּו 

ְלעֹוָלם. אֹוָתּה  ִלי  יב  ָאׁשִ לֹא 
י, ִלְגִבְרּתִ ת  ּתָ ַהּמַ ז,  ַהּפָ ַעת  ַטּבַ ֶאת 

ְלעֹוָלם."  ֶאְנֹקם  לֹא  ה.  ַעּתָ ּבֹוְדִויְלד  את  נֹוׂשֵ

יׁש ּטִ ּפַ ּבַ ָהַלם  ַרק  ן,  ָיׁשַ לֹא  ב,  ָיׁשַ ְך  ּכָ  .20
ָחַרׁש.  ַמְלּכֶֹדת  ּוְלִנידּוד 

ֶסַוְרְסָטד ֶאל  אּו  ּבָ ֶלְך  ַהּמֶ ל  ׁשֶ ָניו  ּבָ ֵני  ׁשְ
ְמַלאְכּתֹו. ּבִ ֵעיֵניֶהם  ְוָנְתנּו 

חֹות, ַמְפּתְ ׁשּו  ּוִבּקְ ָבה  ַלּתֵ ׁשּו  ִנּגְ ֵהם   .21
ע,  ָהֶרׁשַ ֵהִגיַח  ְכֶסה  ַהּמִ הּוַרם  ֵעת 

יִטים,  ְכׁשִ ּתַ ֵעיֵניֶהם  רֹואֹות  י  ּכִ ּמּו  ּדִ ֵהם 
ְוָזָהב.  ֵחן  ַאְבֵני  אֹוָצרֹות, 

ר: ּבֵ וֹולּוְנד ּדִ  .22

ְלַבד, ּבֹואּו  ֵניֶכם  ׁשְ ֵאַלי,  ּבֹואּו  "ָמָחר 
ת. ַמּתָ ּבְ לּו  ַקּבְ ּתְ ָהב  ַהּזָ ל  ּכָ ְוֶאת 

אּוָלם, ּבָ ָפחֹות  ְ ַלּשׁ רּו  ַסּפְ ּתְ ַאל  ֲאָבל 
ֶאְצִלי."  ֲהִייֶתם  ׁשֶ ְלִאיׁש  ידּו  ּגִ ּתַ ַאל 

--------------------  .23
ָאִחיו: ֶאל  ר  ּבֵ ּדִ ָאח  ם  ֻמְקּדָ ּבֶֹקר  ּבַ

ָהב."  ַהּזָ ְצִמיֵדי  ֶאת  ְוִנְרֶאה  ַמֵהר  "ּבֹוא 
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חֹות, ַמְפּתְ ׁשּו  ּוִבּקְ ָבה  ַלּתֵ ׁשּו  ִנּגְ ֵהם   .23
ע.  ָהֶרׁשַ ֵהִגיַח  ְכֶסה  ַהּמִ הּוַרם  ֵעת 

ן ַסּדָ ְוַתַחת  יֶהם  ָראׁשֵ ַרת  ּכָ הּוא 
ִנים. ַהּבָ ּגּופֹות  ֶאת  ָקַבר 

ִהְתִקין הּוא  ָער  ׂשֵ ּבְ ה  ַהְמֻחּפֶ ֹראׁש  ל  ִמּכָ  .25
ֶסף, ִמּכֶ ִביַע  ּגָ ִנידּוד,  ֶלְך  ַלּמֶ י  ׁשַ
ָצַרף הּוא  ֵחן  ַאְבֵני  ּוֵמֵעיֵניֶהם 

ֶקֶסם.  ּבְ ַהְמַלֶהֶטת  ּתֹו  ְלִאׁשְ ַלח  ְוׁשָ

ב ְוִעּצֵ ָיַצק  הּוא  ִנים  ַהּבָ י  ּנֵ ִ ִמּשׁ  .26
ּבֹוְדִויְלד.  ל  ׁשֶ ֶדיָה  ְלׁשָ ָנָאה  ֶרת  ְרׁשֶ ׁשַ

ֶאה. ַהּנָ ָרִביד  ּבָ ּבֹוְדִויְלד  ָהְיָתה  ָאה  ּגֵ

ָרה: ּבְ ּבֹוְדִויְלד ּדִ  .27

--------------------
--------------------

ַעת... ּבַ ַהּטַ ָרה  ּבְ "ִנׁשְ
ר." ְלַסּפֵ ְלִאיׁש  ֹזאת  י  ֵהַעְזּתִ לֹא  ָך  ַבּדְ ִמּלְ

ר: ּבֵ וֹולּוְנד ּדִ  .28

ָיֶפה הּוא  ְוִיְהֶיה  ֶבר  ֶ ַהּשׁ ֶאת  ן  "ֲאַתּקֵ
ָעָבר, ּבֶ ָנַתן  ָלְך  ָאִביְך  ׁשֶ ִמיד  ִמּצָ

יֹוֵתר, הּוא  ֶפה  ּיָ ׁשֶ ְחׁשֹב  ּתַ ְך  ִאּמֵ ם  ּגַ
ֹקֶדם." ּכְ הּוא  ִיְהֶיה  ֵעיַנִיְך  ּבְ ְוַרק 

ַבׁש. ּדְ ֵמי  ָלּה  ֵהִביא  ָעְרָמתֹו  רֹב  ּבְ  .29
ַסְפָסל. ַעל  ָהַעְלָמה  ָנה  ׁשֵ ּבְ ְקָעה  ׁשָ

ר: ּבֵ ּדִ וֹולּוְנד 
ִסְבלֹוַתי, ל  ּכָ ַעל  מּול  ּגְ ָנָקם,  י  ָיַדְעּתִ ְך  "ּכָ

ַעת." ְרׁשַ ַהּמִ ה  ָ ִאּשׁ ּבָ ָקם  ִמּנָ ְלַבד 
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--------------------  .30
--------------------

ר: ּבֵ ּדִ וֹולּוְנד 
ר  ֲאׁשֶ ֵהם  י,  ִבְרּכַ ּבְ יִדים  ַהּגִ "ֵיָרְפאּו 

ִנידּוד." ל  ׁשֶ יו  ּסָ ַקְלּגַ יֵדי  ּבִ ִנְכְרתּו 

ֲאִויר. ּבָ ְועֹוֵפף  ְצחֹוק  ּבִ וֹולּוְנד  ָעה  ּגָ  .31
ָהִאי. ִמן  ּבֹוָכה  ְיָתה  ַהּבַ ּבֹוְדִויְלד  ָבה  ׁשָ

ַהָחְכָמה ת  ַרּבַ ִנידּוד  ת  ֵאׁשֶ ַהְרֵחק  לֹא   .32
ָהאּוָלם, ְצֵוי  ִמּקַ ָקְרָבה  ִהיא  ָעְמָדה, 

ֵדר: ּגָ ַעל  ב  ְוָיׁשַ ְמעֹופֹו  ִהְנִמיְך 
ָיאִרים?"  ַהּנְ ֶמֶלְך  ִנידּוד  ָנְתָך,  ׁשְ "ֲהנֹוֶדֶדת 

ר: ּבֵ ִנידּוד ּדִ  .33

ָאנּוַח לֹא  ְלעֹוָלם  רּוִחי,  "קֹוֶדֶרת 
ְוֵאיָנם. ַני  ּבָ ֵני  ׁשְ ֶנֶעְלמּו  ֵמָאז 

ֲעצֹוַתִיְך, ָהיּו  ְוָקרֹות  י  רֹאׁשִ ַקר 
וֹולּוְנד." ִעם  יַח  ְלָהׂשִ ְרצֹוִני  ּבִ ְך  ּכָ ַעל 

--------------------

ָהַאְלִפים, ין  ּבֵ ִכיר  ַהּבָ וֹולּוְנד,  ָנא,  ִלי  "ֲעֵנה   .34
ֵלמּות?" ְ ַהּשׁ ִליֵלי  ּכְ ֵני  ׁשְ ְלָבַני,  ֵאַרע  ָמה 

ר: ּבֵ וֹולּוְנד ּדִ  .35

ְלָפַני ַבע  ָ ּשׁ ּתִ ה  ִחּלָ ּתְ ַאְך  "ֹאַמר, 
ִפיָנה, ַהּסְ ַמֲעֵקה  ּבְ ֵגן,  ַהּמָ ׁשּוֵלי  ּבְ

ַהֶחֶרב, ּוְבַלַהב  ְך  ַרּמָ ל  ׁשֶ ַגּבֹו  ּבְ
ְלָרָעה, ע  ְפּגַ ּתִ לֹא  וֹולּוְנד  ת  ֵאׁשֶ ּבְ י  ּכִ

ַהּטֹוָבה י  ּתִ ִאׁשְ ּבְ ַלח  ׁשְ ּתִ לֹא  ְוָיְדָך 
ֵאֶליָך ִהיא  ְקרֹוָבה  זֹו  ִאם  ֲאִפּלּו 
ִמְתרֹוֵצץ. ַרְחָמּה  ּבְ ֲחָלַצי  ְויֹוֵצא 
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ם ׁשָ ִלי,  ִניָת  ּבָ ׁשֶ ָלאָכה  ַהּמְ ית  ּבֵ ֶאל  ֵלְך   .36
ְרֶאה, ּתִ ֶניָך  ּבָ ם  ּדַ ֵעיֶניָך,  ן  ּתֵ ן  ּדָ ּסַ ּבַ
ְוֶאת י,  ְפּתִ ּסַ ׁשִ ִנים  ַהּבָ י  ָראׁשֵ ֶאת 
ַחת.  ִמּתַ י  ָקַבְרּתִ ָעָפר  ּבֶ ַהּגּופֹות 

ָער ׂשֵ ּבְ ַהְמֻכּסֹות  ְלּגֹולֹות  ַהּגֻ ֶאת   .37
י. ַלְחּתִ ׁשָ ְלִנידּוד  ֶכֶסף,  ּבְ י  ָצַרְפּתִ

ִנים ַהּבָ ֵמֵעיֵני  י  ָיַצְקּתִ ֵחן  ַאְבֵני 
ֶקֶסם.  ּבְ ַהְמַלֶהֶטת  ָלֵאם  י  ַלְחּתִ ְוׁשָ

ַמְחֹרֶזת, י  ְבּתִ ִעּצַ ִנים  ַהּבָ י  ּנֵ ִ ִמּשׁ  .38
ּבֹוְדִויְלד.  ל  ׁשֶ ֶדיָה  ְלׁשָ ָנָאה  ֶרת  ְרׁשֶ ׁשַ
– ַרְחָמּה  ּבְ ינֹוק  ּתִ את  נֹוׂשֵ ִהיא  ה  ַעּתָ

ֲחָלֶציָך." יֹוֵצאת  ָהַאַחת,  ָך  ּתְ ּבִ

ר: ּבֵ ִנידּוד ּדִ  .39

יֹוֵתר, ַעם  ּפַ ִלי  ִהְכִאיבּו  ׁשֶ ים  ִמּלִ "ֵאין 
ָנָקם. ּבְ ֶחְפִצי  ֶאת  יֹוֵתר  ִהְלִהיטּו  אֹו 

ף, ֵמֻאּכָ ְלָהִטיְלָך  כֹול  ַהּיָ ָאָדם  ֵאין 
ַח ּלֵ ְלׁשַ ֵחץ  ָך  ּבְ ּתּוַכל  ת  ֶקׁשֶ ֵאין 

ֵמָעל. ָרִקיַע  ּבָ ְמעֹוֵפף  עֹוְדָך  ּבְ

ַלַעג, ּבְ יו  ּפִ ּפֹוֶצה  ָקם,  וֹולּוְנד  ַרְגָליו  ַעל   .40
יגֹונֹו. ּבִ נֹוַתר  ֶבת  ָלׁשֶ ִנידּוד  ֲאָבל 

ֵלאֹמר: ח  ׂשָ ִנידּוד  ָיאִרים  ַהּנְ ֶמֶלְך  ֲאַזי   .41
ְקָרד, ּתַ סּור  ַהּמָ י  ַעְבּדִ ַרְגֶליָך,  א  "ׂשָ
ָהַרּקֹות ְצחֹוַרת  זֹו  ְלּבֹוְדִויְלד  ֶוֱאמֹר 

ָאִביָה." ֶאל  ְוָתבֹוא  ֲחמּודֹות  ׁש  ְלּבַ ּתִ ׁשֶ
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--------------------  .42
ֶרַגע, ּכָ י  ַמְעּתִ ָ ּשׁ ׁשֶ ּבֹוְדִויְלד,  ִהיא,  "ַהֱאֶמת 

ָהִאי?"  ַעל  ָהִיית  ַיַחד  ּבְ וֹולּוְנד  ִעם  י  ּכִ

ָרה:  ּבְ ּבֹוְדִויְלד ּדִ  .43

ְוָנכֹון, ֱאֶמת  ֵהם  ָבִרים  ַהּדְ ָאִבי,  ן,  "ּכֵ
י ְוָיַדְעּתִ ִאי  ּבָ ָהִייִתי  וֹולּוְנד  ִעם 

ֶקת. ֶנְחׁשֶ ַאְך  ֲאסּוָרה  ֲענּוג  ּתַ ַעת  ׁשְ
מֹוהּו, ּכָ ְלֶגֶבר  י  ָיֹכְלּתִ לֹא  ְלָסֵרב 

מֹוהּו."  ּכָ ְלֶגֶבר  ָרִציִתי  לֹא  ְלָסֵרב 

הערות
הפתיחה בפרוזה: ִנידּוד: Nithuht, שונא מר־נפש; ּבֹוְדִויְלד: Bothvild, בתולת הקרבות; אּוַלַפָדִליר: Ulfdalir, עמק 

זאבים; אּוְלְפְסָיאר: Ulfsjar, זאב הים; ַוַלְנד: Valland, ארץ קרב; ְקָיאר: Kjar – דמות עלומה. 
ִמיְרְקוּוד: Myrkwood, יער הכישוף האפל (ראו מדני לוקי, 42).  .4

ְנָיאִרים: Njar – על שבטי הניארים, אם אינם הפלגת דמיונו של המחבר, ועל מקומם הגיאוגרפי, לא ידוע   .9
דבר שניתן להוכיחו ממקורות אחרים. 

ן ָהַאְלִפים: קביעתו של המחבר כי מוצאו של וולונד מן האלפים נמצאת בסתירה עם קביעות אחרות. ּבֶ  .13
אּוְלְפָדִליר?: האשמת וולונד בשוד אוצרותיו  ין ָהַאְלִפים, ָנַטְלּתָ / ֶאת אֹוַצר ְזָהֵבנּו ּבְ ֵאיְך ֶזה, וֹולּוְנד ַהּטֹוב ּבֵ  .15

של נידוד אין לה כל גיבוי ממקורות אחרים, ונראה כי מדובר בעילת כזב ללכידתו של וולונד. 
ָראִני: Grani, הוא סוסו הנודע של סיגורד, עליו רכב הגיבור הטווטוני כאשר נטל את אוצרו של ַאנדָברי  ּגְ  .16
לאחר שקטל את ַפְפניר הדרקון. אזכורם של גראני וגבעות הריינוס מעידים על מוצאם הגרמני של המספר 

והיצירה. 
באי ושמו ֶסַוְרְסָטד: Sævarstath, מילולית, מקום בים.  

לֹא ֶאְנקֹם ְלעֹוָלם: המילים התמוהות מעלות על הדעת כי אלה דברים שאומר וולונד בקול רם. אם אמנם   .19
כך, המשפט בא ככל הנראה להסיח את דעתו של המלך.

ע: הכוונה לזהב, קרי: התאווה אליו תביא למותם.  ֵהִגיַח ָהֶרׁשַ  .21
ֲאִויר: ההיגיון מחייב לשאול מדוע לא עופף וולונד קודם לכן. נראה כי המענה  ְצחֹוק ְועֹוֵפף ּבָ ָעה וֹולּוְנד ּבִ ּגָ  .31
את  ומביא  עופות  צד  אגיל  אחיו  בתידרק־סאגה,  המסופר  במעשה  למשל,  כך  החסרות.  בשורות  מצוי 

הנוצות לוולונד הכלוא, המכונן מהן כנפיים, תהליך שאורך זמן. 
ְקָרד: Thakkrath – דמות עלומה. השם עצמו מקורו ככל הנראה בגרמנית – Dancrat, דמות  סּור ּתַ י ַהּמָ ַעְבּדִ  .41

המופיעה בשירת הניבלונגים.

�  �

�

�
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Helgakviða Hundingsbana I – יַרת ֶהְלִגי ָהִראׁשֹוָנה ׁשִ

הערת מבוא

הלגי,  נולד  שם  בדנמרק,  או  בנורווגיה   ,(Brálund) ברלונד  בשם  במקום  פותחת  הבלדה 
לעצב  מנת  על  נורנות  למקום  מגיעות  הלגי  הולדת  עם  וּבֹורגהילד.  זיגמונד  של  בנם 
של  בניו  הּונדינג.  את  קוטל  הוא  הט"ו  שנתו  אל  הנער  בהגיע  הגיבור.  של  עתידו  את 
תשלום  וכן  מאביהם  שחמס  השלל  את  להם  להשיב  הנער  מן  דורשים  הנקטל  האציל 

מלחמה.  מכריזים  והבנים  מסרב,  הלגי  נפש.  כופר 
פוגש  הלגי  הונדינג.  של  בניו  כל  את  והורג  אויביו  את  הלגי  מביס  ביניהם  בקרב 
הבליעל  בן  בנו  להֹודּברֹוד,  ידה  את  נתן  אביה,  שהֹוְגִני,  לו  מספרת  הוולקיריה  בסיגרּון. 

ַהּנֹוָלד. ָהָרם  ל  ׁשֶ ַחָּייו  ֶאת  ְוָטוּו   / ן,  ּכָ ׁשְ ַלּמִ נֹוְרן  נֹות  ּבְ יעּו  ִהּגִ ְיָלה  ּלַ ּבַ
 .1912  ,(Rackham) רקהאם  ארתור  גורלות.  טֹווֹות  הנורנות 
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ה-13).  המאה  מן  הגרמנית  בגרסה  (ניבלונגים  הניפלּונגים  משבט  ְגַרנָמר  המלך  של 
ולצאת  לעצמו  אותה  לדרוש  המיועד,  החתן  של  מידיו  סיגרון  את  להציל  מבטיח  הלגי 
הניפלונגים  ממלכת  אל  הלגי  של  ֵגיסותיו  מגיעים  כאשר  הניפלונגים.  על  למלחמה 
גֹודמּונד,  לבין  הלגי,  של  למחצה  אחיו  סינפיֹוטלי,  בין  עלבונות  של  דו־שיח  מתפתח 

בסיגרון.  וזוכה  מנצח,  הלגי  לקרב,  יוצאים  הגייסות  הודבורד.  של  אחיו 
מכונה  שלפנינו  היצירה  להלגי.  המוקדשות  שירות  שלוש  כוללת  הפיוטית  האדה 
היא   Helgakvitha Hjorvarthssonar אותה  מקדימה  אולם  הראשונה,  הלגי  שירת  אמנם 
שייך  כולו  המחזור  הלגי.  עלילות  מחזור  את  הפותחת  יורברד,  של  בנו  הלגי  שירת 
האחת־עשרה.  המאה  באמצע  שם  אי  נתחבר  הנראה  וככל  האדה,  של  המאוחר  לרובד 
שבה  הדו־שיח  וחלק  עלילה,  שירי  בעיקרם  שהם  האדה  שירי  למיעוט  שייכת  היצירה 
הנראה  ככל  גודמונד, שהוא  לבין  סינפיוטלי  בין  הנאצות  לדיאלוג  בעיקר  הכוונה  משני. 
לאחר  שנכתבו  ביצירות  לרוב  מופיע  זה  פיוטי  שמוטיב  מאחר  יותר.  מאוחרת  תוספת 
שירת  כי  אומרת  הנורדית  הסאגה  מחקר  על  המקובלת  המסקנה  בקירוב,   1000 שנת 
ביבשת,  אחרים  למקומות  יחסית  מאוחרת  תופעה  היא  בסקנדינביה  האפית  העלילה 

הבריטיים.  והאיים  גרמניה  כולל 
מרכיב נוסף המבדיל בין שיר זה לבין שני האחרים בעלילות הלגי, הוא העדר גמור 
היצירות  בשתי  רחבה  ביד  המחבר  את  המשמש  עזר  כלי   – בפרוזה  קישור  קטעי  של 

האחרות. 
הכתוב גדוש במוזרויות לשוניות – סגנון המאפיין את שירת הסקאלדים הנורדיים. 
פרפרזה  בצורת  להגיש  ביקשתי  האחרות,  הבלדות  מן  בכמה  שנהגתי  כפי  מהן,  חלק 
"וסוס  המשפט:  של  המילולי  תרגומו  למשל  כך  לוותר.  נאלצתי  חלק  על  בתרגום; 
שפירושה  הלשונית  המטפורה  למקורות  מפורט  הסבר  ידרוש  עורב"  רגל  היה  הנפילה 
(ראו בית 56). נבלות  זולל  זאב  גבו של  כי אחת הוולקיריות רכבה על  הוא ככל הנראה 

�
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יַרת ֶהְלִגי ָהִראׁשֹוָנה ׁשִ

ר ׁשֶ ַהּנֶ קֹול  ְצִריַחת  ִעם  ֶהָעָבר  יֵמי  ּבִ  .1
רֹום, ַהּמָ ְלֵעי  ִמּסַ ַהּקֹוְלִחים  ּוְפָלִגים 

ּבֹוְרְגִהיְלד,  ל  ׁשֶ ָנּה  ּבְ ּבֹור  ַהּגִ ָהָרם,  ֶהְלִגי  נֹוַלד 
ָהעֹוָלם. ַלֲאִויר  ָיָצא  ַרלּוְנד  ּבְ ּבִ

ן, ּכָ ׁשְ ַלּמִ נֹוְרן  נֹות  ּבְ יעּו  ִהּגִ ְיָלה  ּלַ ּבַ  .2
ַהּנֹוָלד. ָהָרם  ל  ׁשֶ יו  ַחּיָ ֶאת  ְוָטוּו 

ִסיִכים, ַהּנְ דֹוֵלי  ּגְ ין  ּבֵ ְמקֹומֹו  ָקְבעּו  ֵהן 
יבּוהּו. הֹוׁשִ מֹותֹו  ּכְ ֵאין  ּבֹור  ַהּגִ ס  ּכֵ ְוַעל 

 – ָאֶרץ  ּבָ ּוְפָרסּוהּו  יו  ַחּיָ חּוט  ָטוּו  ֵהן   .3
– ה  ַרּבָ ַרלּוְנד  ּבְ ּבִ ֶאֶרץ  מֹוְסדֹות  ָרֲעדּו 

רּו ְוָקׁשְ ָאְספּו  ֵהן  ָהב  ַהּזָ חּוֵטי  ֶאת 
ֵרַח. ַהּיָ אּוַלם  ּבְ ָעְצָמה  ַרב  ְלֵמיָתר 

ַמֲעָרב ַפֲאֵתי  ּבְ ָטְמנּו  ֵהן  ּוִמְזָרח   .4
ּכֹן. ׁשְ ּתִ ֶבר  ַהּגֶ ל  ׁשֶ ַאְרצֹו  ֶוְך  ּתָ ּבַ י  ּכִ
יָתר, ּמֵ ּבַ ָאֲחָזה  ֶנִרי  ֲאחֹות  פֹון  ּצָ ּבַ

ְלעֹוָלם.  ַמֲעָמד  ַיְחִזיק  ְתֶלּנּו,  ּתִ ם  ׁשָ

ִאיְלִפיְנג,  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ָיַדע  ֶאָחד  ַצַער  ַרק   .5
ֶבט. ֵ ַהּשׁ ֶאת  ְלָדה  ּיָ ׁשֶ ָהַעְלָמה  אֹודֹות  ַעל 

--------------------
ֶרת, ּמֶ ּצַ ּבַ ֵמָעָנף  ָהעֹוֵרב  ִקְרֵקר 

ֵאַדע. ׁשֶ ַבר־ָמה  ּדְ "ֵיׁש  ׁש:  ְמַבּקֵ ְמזֹונֹו 

ָחֵזהּו, ַעל  ְרָיה  ׁשִ ּבְ ב  ִנּצָ ִזיְגמּוְנד  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ  .6
ֶמׁש! ֶ ַהּשׁ זֹוַרַחת  נֹוַלד,  ְיָלה  ַהּלַ ַרק 

יר. ַאּבִ ל  ׁשֶ ַדְרּכֹו  ּכְ ֵאׁש  ּבֹוְרקֹות  ֵעיָניו 
ְוָנִגיל."  ַמח  ִנׂשְ הּוא,  ְזֵאִבים  ְיִדיד 
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בּוהּו, ֲחׁשָ ְלֶמֶלְך  ִיס,  ַהּגַ ָרָאהּו   .7
ָלָאָדם. טֹוִבים  ְלָיִמים  לּו  ּלְ ּפִ

ְקָרב  ֵדה  ִמּשְׂ ַהחֹוֵזר  ַעְצמֹו  ִזיְגמּוְנד 
נֹו. ּבְ ַיד  ּבְ ה  ֵרׁשָ ּכְ אֹון  ּגָ ֹרב  ּבְ ָנַתן 

לֹו, ָמַסר  ִריְנְגְסָטִדיר  ֶאת  לֹו,  ָקָרא  ֶהְלִגי   .8
ִסיַגְרְסוֹול, ְוֶאת  ְסנֹוְפיֹול  סֹוְלְפיֹול,  ֶאת 

ְוִריְנְגְסטֹוד הֹוטּון  ִהיִמיְנַוְנָגר,  ֶאת 
ִסיְנְפיֹוְטִלי.  ל  ׁשֶ ְלָאִחיו  הֹוִסיף  ֶחֶרב  ְוַגם 

ֵמֵרָעיו, ֶחְבַרת  ּבְ מֹוִסיף  אֹון  ֵדל,  ּגָ  .9
ר. אֹׁשֶ ּבְ צֹוֵמַח  ַהּבּוִקיָצה  ִאיַלן  ּכְ

ֵחֶפץ ֹרב  ּבְ ָהבֹו  ִמּזְ ְלֵרָעיו  ַמֲעִניק 
ְקָרבֹות. ם  ּדַ טּוִפים  ְ ַהּשׁ אֹוְצרֹוָתיו  חֹוֵסְך  לֹא 

ְקָרב, ֵדה  ִלׂשְ יר  ָהַאּבִ ה  ְמַצּפֶ ַרב  ְזַמן  לֹא   .10
ֳחָרִפים  ט"ו  לֹו  ָמְלאּו  ּבֹו  ּיֹום  ּבַ י  ּכִ

ׁשּוַח, ַהּקָ ָהִרּבֹון  הּוְנִדיְנג,  ֶאת  הּוא  ָקַטל 
ֶאֶרץ.  ַחְבֵלי  ְוַעל  ָאָדם  ַעל  יט  ּלִ ַ ַהּשׁ

ֲאַזי, הּוְנִדיְנג  ֵני  ּבְ ם  ְזַמּנָ ֶאת  לּו  ּטְ ּבִ לֹא    .11
ֲאִביֶהם ֶהֶרג  ַעל  מּול  ּגְ ִזיְגמּוְנד  ן  ִמּבֶ ְוָתְבעּו 

ְסֹפר, י  ִמּנִ ים  ָהַרּבִ ִקְנָיָניו  ׁשֹד  ְוַעל 
ְואֹוָצר.  עֹות  ַטּבָ ָיָדם  ּבְ ן  ִיּתֵ י  ּכִ

ף, ַהּסַ ַעל  ִביָעָתם  ּתְ ָחה  ּדָ ֶהְלִגי  ֲאָבל   .12
ֶנֶפׁש, ּכֶֹפר  ְולֹא  ַהֶהֶרג  ַעל  מּול  ּגְ לֹא 

אֹוִדין ַזַעם  ֲחַמת  ּבַ ִיְזּכּו  עֹוד  זֹאת  ַחת  ּתַ
ְסֹפר.  ְלֵאין  ֲחִניתֹות  ְמעֹוף  ּוְבַסַער 

ֶדה, ּשָׂ ּבַ ֵחם  ְלִהּלָ ָלִכים  ַהּמְ ֵני  ּבְ ָיְצאּו   .13
ְלֶהֶבת־ָהִרים,  ׁשַ מֹו  ׁשְ ִמיׁשֹור  ּבְ ֲחרּו  ּבַ

ְפרֹוִדי, ם  ׁשֵ ַעל  ְקָרא  ַהּנִ לֹום  ָ ַהּשׁ הּוַפר  ְך  ּכָ
ִאי.  ּבָ אֹוִדין  ְלֵבי  ּכַ ְרֵעִבים  ֲעטּו  ׁשָ
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ר, ׁשֶ ַהּנֶ ֶסַלע  ְלַיד  ֵהֵסב  ֶהְלִגי  ֲאַזי   .14
ֵאיֹוְלף,  ְוֶאת  ַאְלף  ֶאת  ָקַטל  ּבֹו  קֹום  ַהּמָ
ֶלְך ַהּמֶ הּוְנִדיְנג  ֵני  ּבְ ְוהֹוַבְרד,  יֹוְרַבְרד  ֶאת 
ַהֲחִנית. ֵמִטיל  ל  ׁשֶ יתֹו  ּבֵ ֵני  ּבְ ַאר  ׁשְ ְוֶאת 

ְלֶהֶבת־ָהִרים, ַ ִמּשׁ ּוָבַהק  ָעָלה  אֹור   .15
ַמְבִליִחים ּוְבָרִקים  ַהּזַֹהר  ּוְבֹנַגּה 

ְלַהאָלה. ַהּוַ תּולֹות  ּבְ ל  ׁשֶ בֹוָאן  ּבְ ִהְבִחין  הּוא 
--------------------

--------------------  .16
ָרב ַהּקְ ֵדה  ׂשְ ִמיׁשֹור  ּבְ ָלָדה  ּפְ קֹוַבע  י  חֹוְבׁשֵ

ְרָיָתם,  ׁשִ ָמן  ַאְרּגָ ַדם  ּבְ ֶמת  ֻמְכּתֶ
ִזים. ִנּתָ ִניצֹוצֹות  ַהֲחִנית  ּוֵמחֹד 

ִזיְגמּוְנד,  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ֵאב  ַהּזְ ת  ֻחְרׁשַ ּבְ ֲאַזי   .17
ּתֹוֵאְלָנה ִאם  רֹום  ַהּדָ תּולֹות  ּבְ ֶאת  ַאל  ׁשָ

יָריו ַאּבִ יסֹות  ּגֵ ֶאת  ֵליל  בֹוא  ּבְ ְלַלּוֹות 
ָרב. ַהּקְ אֹון  ׁשְ ָעָלה  ִלְמנּוָחה.  יָתם  ּבֵ ֶאל 

ִסיְגרּון, ִהיא  הֹוְגִני,  ת  ּבַ ף  ֻאּכָ ּבָ קֹוָמּה  ִמּמְ  .18
ָרב: ַהּקְ אֹון  ׁשְ ַמם  ּדָ  – ֵלאמֹר  יָדה  ִהּגִ

ֲאֵחרֹות, לֹות  ַמּטָ ְיָלה  ַהּלַ "ְלָפֵנינּו, 
ִמיִדים."  ַהּצְ ׁשֹוֵבר  ִעם  ַבׁש  ּדְ ֵמי  ל  ׁשֶ ה  ִתּיָ ׁשְ לֹא 

ר: ּבֵ ֶהְלִגי ּדִ   .19

ַרְנָמר,  ּגְ ְלֶבן  ָאה  ַהּנָ ּתֹו  ּבִ ֶאת  "ָאִבי 
ָלֵתת.  ִהְבִטיַח  ר,  ַלְסּתֵ ַהּקְ ַאְכַזר  ֶזה 

הּוא לֹוַמר  רֹוד  הֹוְדּבְ ַעל  אּוַכל  ׁשֶ ל  ּכָ ַאְך 
ֲחתּוִלים." ּגּור  ִאם  י  ּכִ ָהִאיׁש  ֶמֶלְך  ּלֹא  ׁשֶ
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ָרה: ּבְ ִסיְגרּון ּדִ   .20

ָקרֹוב ּבְ ְלָכאן  ָיבֹוא  רֹוד  הֹוְדּבְ "ֲאָבל 
ה)  ָ ְלִאּשׁ ְלַעְצמֹו  ָלַקַחת  הֹוְגִני  ת  ּבַ (ֶאת 
ְקָרב, ֵדה  ׂשְ ּבִ ר  ֶאְתּגָ לֹו  יב  ּצִ ּתַ ִאם  א  ֶאּלָ

ְבַטַחת."  ַהּמֻ ּתֹו  ִאׁשְ ֶאת  ָדיו  ִמּיָ ְחטֹף  ּתַ אֹו 

ר: ּבֵ ֶהְלִגי ּדִ   .21

ִאיסּוְנג, ל  ׁשֶ ֵמרֹוֵצַח  ְתָיְרִאי  ּתִ ַאל  א,  "ָאּנָ
ָבֶריָה ּדְ ֶאת  ּתֹאַמר  ַהֶחֶרב  ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ

הֹוְגִני. ת  ּבַ ל  ׁשֶ ָיָדּה  ּבְ ה  ִיְזּכֶ ִמי  ְוַתְחִליט 
ָרב." ַהּקְ ַחת  ַקּלַ ּבְ ֵאַדע  ֹזאת  ָאמּות,  ִאם 

ָהאֹון ַרב  ר  ּגֵ ׁשִ ָאז  ְוָים  ֶאֶרץ  ֵני  ּפְ ַעל   .22
ָיסֹות, ַהּגְ ֵמיַטב  ֶאת  ץ  ְלַקּבֵ ִליִחים  ׁשְ

ַבׁש,  ּדְ ּוֵמי  ָהר  ַהּנָ אֹוַצר  ֶאת  ָלה  ׁשָ ם  ּגַ
ּבֹוִרים.  ּגִ ְוִלְבֵני  ַחִיל  ִלְבֵני  ת  ַמּתָ ֵהם 

ִפינֹות ַלּסְ ַלֲעלֹות  ֲעֵליֶהם  "ַצּוּו   .23
ָהִאי."  ַרְנִדי  ִמּבְ ְמֵהָרה  ּבִ ְוָלׁשּוט 

ְלבֹוָאם. ַהחֹוף  ַעל  ּבֹור  ַהּגִ ין  ִהְמּתִ ם  ׁשָ
ֶהִדיְנִזי. ָהִאי  ִמן  ְלֵמאֹות  יִרים  ַאּבִ

ְוִהְפִליגּו ִמֲהרּו  ט  ּוָ ף־ַהּנַ ִמּכֵ ם  ּגַ  .24
ָזָהב. ּבְ ּבֹוֲהקֹות  ִמְלָחָמה  ְסִפינֹות 

ַמְלּכֹו: ֶאת  ַאל  ׁשָ ָהֶעֶבד  יֹוְרֵלף  ֲאַזי 
ַהַחִיל?" ֵני  ּבְ ָיסֹות,  ַהּגְ ר  ִמְסּפַ ֶאת  "ֲהֵתַדע 

ַער: ַהּנַ ֶלְך  ַהּמֶ ֶתר  ַהּיֶ ֶאל  ר  ּבֵ ּדִ  .25
ר,  ֶאְפׁשָ לֹא  ִלְמנֹוָתם   – ִפינֹות  ַהּסְ "ַחְרטֹוֵמי 

דּוׁש  ּגָ ַיְפִליגּו,  אֹוְרַבסּוְנד  ְלֵמַצר 
ַחִיל.  ּוִבְבֵני  ִמְלָחָמה  י  ַאְנׁשֵ ּבְ ִסּפּוָנם 



351
האדה הפיוטית

--------------------  .26
ָמאַתִים, ֶאֶלף  הּוא  ַסְך־ַהּכֹל  ִמְנָיָנם 

ֱאָסף ַהּנֶ ָהאֹוֵיב  ַמֲחִצית  ּבְ דֹול  ּגָ ַאְך 
ִלי." ה  ְמַצּפֶ הֹוטּון,  ּבְ ֶלְך  ַהּמֶ ֶגל  ּדֶ ַחת  ּתַ

ּפּון, ַהּסִ ִחּפּוי  ֶאת  יא  ְצּבִ ַהּמַ ֵהִסיר   .27
ָנָתם  ְ ִמּשׁ ָיסֹות  ַהּגְ ֲהמֹון  ֵהִקיצּו 

ְזָרח. ִמּמִ ָהעֹוֶלה  ַחר  ַ ּשׁ ּבַ יטּו  ְוִהּבִ
בֹוּהַ ּגָ ַהּתֶֹרן  ַעל  ְפָרׂש  ַהּמִ הּוַרם 

ַהּכֹל. ִהְפִליגּו  ָואִרין  מֹו  ּוׁשְ ְפיֹוְרד  ְוֶאל 

ֶכת, ַמּתֶ ְוִצְחצּוַח  ְמׁשֹוִטים  אֹון  ׁשְ ָעָלה   .28
ֶזה, ּבָ ֶזה  ׁשּו  ִהְתַנּגְ ַהחֹוְתִרים  י  ָמִגּנֵ

ִים  ַהּמַ ַעל  ִהְפִליג  ט,  ׁשָ ִפינֹות  ַהּסְ ְוִצי 
ָים. ְלֵלב  ים  ּלִ ַהּגַ ֵכי  ַרּמָ ֲהרּו  ּדָ

ׁשּו ִהְתַנּגְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָעָלה  ָהַרַעם  קֹול   .29
ָהָיה קֹוְלָגה,  ְבנֹות  ּבִ ִפינֹות  ַהּסְ ַחְרטֹוֵמי 

ָמצּוק.  ּבְ ל  ּגַ סּוַפת  ַהְלמּות  מֹו  ּכְ אֹון  ָ ַהּשׁ
--------------------

ים, ִמְפָרׂשִ ְלָהִרים  ַקד  ּפָ ֶהְלִגי  ֲאַזי   .30
ְחׁשֹול, ַהּנַ ֵאיַמת  ּבְ ֶות  ַהּצֶ רֹאׁש  ֵהֵקל  לֹא 

יַע ְלַהְרּגִ ׁשּו  ּקְ ּבִ ֵאִגיר  ל  ׁשֶ נֹוָתיו  ּבְ ֵעת 
ים. ּלִ ַהּגַ ֵכי  ַרּמָ ִלְמצּולֹות  ֵיְרדּו  ן  ּפֶ

ַעל ִמּמַ ַהּנֹוֶעֶזת  ִסיְגרּון  זֹו  ָהְיָתה  ַאְך   .31
ט,  ָ ַהּשׁ ִיס  ַהּגַ ֶאל  ָיָדּה  יָטה  הֹוׁשִ ׁשֶ

רֹון ְרֵני  ּפָ ִמּצִ אֹותֹו  ֶצת  ְמַחּלֶ
ה. ְגִניּפָ ּבִ ַהֹחֶרׁש  ֶאל  לֹום  ׁשָ ּבְ יָטה  ּוְמׁשִ
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ע  ַהּנֹוׁשָ ִפינֹות  ַהּסְ ִצי  ט  ׁשָ ֶעֶרב  ִעם   .32
אּוָנה. מֹו  ּוׁשְ ִמְפָרץ  ּבְ ָעַגן  ּוָבטּוַח 
ִיס ּגַ ּבַ יטּו  ִהּבִ ְסָבִרין  ְבַעת  ּגִ ֵמַעל 

ֶנֱעַכר.  ם  ְוִלּבָ ַרְנָמר  ּגְ ל  ׁשֶ ָניו  ּבָ

ְלכּות: ַלּמַ רֹוב  ַהּקָ ַאל,  ׁשָ ּגֹוְדמּוְנד  ֲאַזי    .33
יסֹוָתיו ּגֵ ַהּמֹוִליְך  יט  ּלִ ַ ַהּשׁ ֶזה  הּוא  "ִמי 

עֹוֶלה?" ְוָעֵלינּו  ָהָאֶרץ  ֶאל  ַהחֹוף  ִמן 

ֵהִניף ּוַמְעָלה  ִסיְנְפיֹוְטִלי,  לֹו  יב  ֵהׁשִ  .34
ָזָהב.  ָהָרקּוַע  ָהָאדֹם  ָמִגּנֹו 

יִטיב ַהּמֵ ָהָיה  הּוא  ַהחֹוִפים  ַמר  ִמׁשְ ִאיׁש 
אּות. ּיָ ּכַ ְדָבִרים  ּבִ ִסיְך  ַלּנָ יב  ְלָהׁשִ

ֲחִזיִרים ֲאִכיל  ּתַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ "ָהֶעֶרב   .35
ְלָגֵרם, ֲעָצמֹות  ִלְכָלֶביָך  ִליְך  ְוַתׁשְ
ה ְגִניּפָ ּבִ ַער  ַהּיַ ֶאל  ָעלּו  י  ּכִ ֱאמֹר 

ִמְלָחָמה. ׁשֹוֲאֵפי  ָהִאיְלִפיְנִגים,  ְזָרח  ִמּמִ

ֶלְך, ַהּמֶ ֶהְלִגי  ֶאת  ִיְמָצא  רֹוד  הֹוְדּבְ אן  ּכָ  .36
ַחִיל, ְבֵני  ּבִ ף  ּקָ ַהּמֻ ב  ַהּלֵ ַעז  ּבֹור  ַהּגִ
ה ַאּתָ עֹוד  ֶהֱאִכיל,  ִרים  ׁשָ ּנְ ׁשֶ הּוא 

ָהֵרַחִים."  ַאְבֵני  ַעל  ס  ִמְתַעּלֵ ָפחֹות  ׁשְ ִעם 

ר: ּבֵ ּגֹוְדמּוְנד ּדִ   .37

ֶהָעָבר, ְיֵמי  ַעל  ָבֶריָך  ּדְ ַלע  ּבֶ ְבֵרי  "ּדִ
ָקֶריָך. ׁשְ ֶאת  ִפיץ  ּתָ ַאל  ֲאִציִלים  ֵני  ּבְ ּוֵבין 

--------------------
--------------------
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, ַרְסּתָ ּגָ ִפיָך  ּבְ ְזֵאִבים  ְמֵעי  ר  ׂשַ ּבְ  .38
 , ָרַצְחּתָ ָאִחיָך  ֶאת  ָיְדָך,  ַלְחּתָ  ׁשָ

ִפיָך,  ּבְ ָיַנְקּתָ  ִתים  ַהּמֵ ְצֵעי  ִמּפִ
". ְרּתָ ּתַ ִהְסּתַ ְסָלִעים  ין  ּבֵ ם  ּלָ ּכֻ ַעל  נּוא  ְוׂשָ

ר: ּבֵ ִסיְנְפיֹוְטִלי ּדִ   .39

, ּתָ ָלַבׁשְ ָואִרין  ּבְ ָפה  ֵ ְמַכּשׁ ל  ׁשֶ מּות  "ּדְ
ים. ׁשִ ַהּנָ ְגִלימֹות  ּבִ ׁשֹוָלל  הֹוַלְכּתָ 

ְלִסיְנְפיֹוְטִלי, א,  ׂשֵ ּנָ ּתִ ִלי  ַרק  ׁשֶ ְוָאַמְרּתָ 
ַחְרּבֹו.  ֶאת  ְלָהִניף  מֹוִני  ּכָ עֹוד  ֵאין  י  ּכִ

ְלַוְלִקיְרָיה ְמאּוָסה,  ָפה  ֵ ְמַכּשׁ ית,  ִהְתַחּזֵ  .40
ַעת. ַ ּוְמֻרּשׁ זּוָיה  ּבְ ַאְלָפֶדר,  ל  ׁשֶ ֵביתֹו  ּבְ

ֶהֶרף ְללֹא  מּוָטל  ֶבר  ַהּגֶ ַעל  ֵחם  ְלִהּלָ
ָהֹעֶרף.  ת  ְקׁשַ ָיֵדְך,  ּבְ ה  ִיְזּכֶ ְלַמַען 

--------------------  .41
--------------------

ְזֵאִבים  ּגּוֵרי  ָעה  ׁשְ ּתִ ָיַלְדּתְ 
ָהִייִתי." ֲאִביֶהם  סֹוגּוֶנס,  ּבְ

ר: ּבֵ ּגֹוְדמּוְנד ּדִ   .42

ֶפְנִריר, ְזֵאֵבי  ֲאִבי  הּוא  ה  ַאּתָ "לֹא 
ֶתר. ַהּיֶ ִמן  ה  ַאּתָ ּבֹוֵגר  ַוֲאִפּלּו 

ִפיִלים ַהּנְ תּולֹות  ּבְ ָלֵכן  קֶֹדם  עֹוד  י  ּכִ
ה. ִניּפָ ּגְ ל  ׁשֶ ֹחֶרׁש  ּבַ ֲחָלֶציָך  ֵסְרסּו 

ַער ּיַ ּבַ ִסיֶגר  ל  ׁשֶ ַהחֹוֵרג  נֹו  ּבְ ַכב  ׁשָ  .43
ְזֵאִבים. ִיְלַלת  ׁשֹוֵמַע  ֶאֶבן,  ַחת  ּתַ

ע ְוֶרׁשַ ָעֶול  ְבקּו  ּדָ ָרִגיל  ּכָ ּוְבָך 
ְפּתָ ּסַ ׁשִ ָחֵזהּו  ּבְ ָאִחיָך  ל  ׁשֶ ִלּבֹו  ֶאת 
ְמָך.  ׁשִ ְלָפֶניָך  ְמָצה  ְלׁשִ הֹוֵלְך  ְך  ּכָ
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ָהִייָת  ָרבֹול  ּבְ ֵדה  ׂשְ ּבִ ַהּסּוִסים  ֵמרֹוץ  ּבְ  .44
ָהב, ִמּזָ ַאְפָסר  ּבְ זּוג  ת  ּבַ ִלְגָראִני 
ְרָחק, ַלּמֶ ּמֹוָרד  ּבַ ָעֶליָך  י  ַהְרּתִ ּדָ

ף."  ָהֻאּכָ ְוִנְקַרע  יָך  ְחּתֶ ּתַ ָקַרְסּתָ  ַאְך 

ר: ּבֵ ִסיְנְפיֹוְטִלי ּדִ   .45

ֶאְזּכֹר יָת,  ּנֵ ּתַ ִנׁשְ ְולֹא  ָהִייָת  ִסיל  "ּכְ
ּגֹוְלִניר, ל  ׁשֶ ִיׁש  ַהּתַ ֶאת  ַלְחלֹב  ּתָ  ׁשְ ּקַ ּבִ ֵאיְך 

ִאיְמד ת  ּבַ ל  ׁשֶ ִלְדמּוָתּה  ְבלֹוִאים  ּבִ ָלבּוׁש  ֵאיְך 
אֹוִסיף?" ׁשֶ ְרֶצה  ּתִ עֹוד  ַהִאם  יָת,  ִהְתַחּזֵ

ר: ּבֵ ּגֹוְדמּוְנד ּדִ   .46

ָלֶביָך ּכְ לֹא  ם,  ְלַפּטֵ יק  ְסּפִ ּתַ לֹא  "ֲחִזיִרים 
ָלעֹוְרִבים ן  ֶאּתֵ י  ּכִ ְמזֹוָנם,  ּבִ ּסֹות  ְלׁשַ

ֵטין  ְפֶרַקׁשְ ֵדה  ׂשְ ּבִ אן  ּכָ ר  ְלַנּקֵ ְרָך  ׂשָ ּבְ ֶאת 
ֶחָך." ִיּקָ ד  ֵ ַהּשׁ רֹוִלים,  ַהּטְ ֶאל  ֲחבֹר  ֵלְך, 

ר: ּבֵ ֶהְלִגי ּדִ   .47

ַמַעׂש, ְללֹא  ים  ִמּלִ ִמְלֶחֶמת  ּבְ ִסיְנְפיֹוְטִלי,  י,  "ּדַ
ּה.  ּבָ ֲחֵפִצים  ִמיִדים  ַהּצְ ׁשֹוְבֵרי  ַוֲאִפּלּו 
זֹאת ַחת  ּתַ ָעִדיף  י  ּכִ י  ִעּמִ ים  ְסּכִ ּתַ ֵהן 

נּו. ַחְרּבֵ ֶאת  לֹף  ְוִלׁשְ ם  ְלַפּטֵ ִרים  ְנׁשָ

ְלָדָבר, ה  ְמַצּפֶ ֵאיִני  ַרְנָמר  ּגְ ֵני  ִמּבְ  .48
ַעם, ֳקָבל  ר  ּקֵ ְלׁשַ ְלֶמֶלְך  לֹו  ַאל  ֲאָבל 

אֹוְיֵבינּו מֹוְנְסַהְים  ּבְ ְגבּוָרה  ּבִ ָלֲחמּו 
ַהֶחֶרב."  ְמֶלאֶכת  ּבִ נּות  ְמֻיּמָ ְוֶהְראּו 
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ל', ְו'ַהּקַ ִהיר'  'ַהּמָ סּוֵסיֶהם,  נּו  ְרּבְ ּדִ  .49
הֹום. ַהּתְ ּוְבאֶֹפל  לּול  ַהּטָ ְיא  ּוַבּגַ

סֹוְלַהְיָמר,  ִמְבַצר  ֶאל  ֲעטּו,  ׁשָ ֲהרּו,  ּדָ
ַער, ַ ַהּשׁ ֶאל  בֹוָאם  ּבְ ים  ּפִ ַהּסִ ָרֲעדּו 
ְבָצר ַהּמִ ֲעֵרי  ׁשַ ּבְ ְגׁשּו  ּפָ ֶלְך  ַהּמֶ ֶאת 
ֲעֵליֶהם.  ָהאֹוֵיב  עֹוֶלה  י  ּכִ ְוָאְמרּו 

ָרב ַהּקְ ֶאל  ְוָנכֹון  ה  ַקְסּדָ ּבְ ָחבּוׁש   .50
לֹוֲחָמיו. ֵגיסֹות  ּבְ יט  ִהּבִ רֹוד  הֹוְדּבְ

--------------------
יְפלּוְנִגי?" ַהּנִ ָהאֹוֵיב  ִנְבַהל  ה  ּזֶ ה  "ִמּמַ

ר: ּבֵ ּגֹוְדמּוְנד ּדִ   .51

ַהחֹוף ֶאל  ְמֵהָרה  ּבִ ִפינֹות  ַהּסְ "ַמְפִליגֹות 
ַאִיל, מּות  ּדְ ִעם  ּוְתָרִנים  עֹות  ַטּבָ ְפָרׂש  ּמִ ּבַ

ְונֹוָעז, ם  ִלּבָ א  ּגֵ ָיסֹות,  ַהּגְ ים  ְמֻרּבִ
ׁשֹוט,  ּמָ ּבַ ּוְזִריִזים  ֵגן  ּמָ ּבַ ּבֹוֲהִקים 
ַהחֹוף ֶאל  ָיְרדּו  ָבר  ּכְ ֲאָלִפים  ט"ו 

ֲאָלִפים.  ְבַעת  ׁשִ עֹוד  יִנים  ַמְמּתִ זֹוְגן  ּבְ ַאְך 

ֵהִטילּו,  עֶֹגן  ה  ִניּפָ ּגְ ַיַער  ְלַיד   .52
ָזָהב, ּבְ ְמֻצּפֹות  ֹחרֹות  ׁשְ ֵאׁש  ִמְפְלצֹות 

ָהאֹוֵיב. יסֹות  ּגֵ ין  ּבֵ ָהֹרב  ם  ׁשָ ֶנֱאַסף 
ד."  ִמּיָ ֶהְלִגי  ֵיֵצא  ָרב  ַלּקְ י  ּכִ ין  ַיְמּתִ לֹא 

ר: ּבֵ רֹוד ּדִ הֹוְדּבְ   .53

ּוְדַהר, סּוֶסיָך  ֶאת  ן  ְרּבֵ ּדַ ֶמְלִניר  "ֶאל 
ֶרִגיְנִתיְנג, ְוֶאל  ִמיְלִניר  ֶאל  ִמיְרְקוּוד,  ֶאל 

--------------------
ְלַהּכֹות אֹוֵיב  ּבָ ַהּיֹוֵדַע  ִאיׁש  ן  ּפֶ

ֵביתֹו. ּבְ ּכֹן  ְוִיׁשְ ָרב  ַהּקְ ֶאל  ֵיֵצא  לֹא 
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ּוָבָניו, ְלִריְנג  ְקָרא  ָלבֹוא,  ְלהֹוְגִני  ְקָרא   .54
יׁש, ׁשִ ַהּיָ ְלַאְלף  ְקָרא  ְוִאיְנְגִבי,  ְלַאְטִלי 
ָרב, ַהּקְ ֶאל  ְלהּוִטים  ִמיד  ּתָ ַהַחִיל  ֵני  ּבְ

ַהּוֹוְלסּוְנִגים."  ֵני  ּבְ ֵני  ּפְ ֶאת  יל  ְלַהְקּבִ ֵניִטיב  ְך  ּכָ

ָבָרק, ּכְ ּבֹוֲהִקים  סּוָפה,  ּכְ ְמִהיִרים   .55
ֵטין. ְפֶרַקׁשְ ֵדה  ׂשְ ּבִ ֲחָרבֹות  ִצְלְצלּו 

ָקַטל, הּוְנִדיְנג  ֶאת  ׁשֶ ֶהְלִגי,  ָהָיה  ִמיד  ּתָ
ָרב. ַהּקְ ַחת  ַקּלַ ּבְ ַחִיל  ֵני  ּבְ ין  ּבֵ ִראׁשֹון 

ְלָאחֹור, ָנסֹוג  לֹא  ְלָפִנים,  ֵער  ִמְסּתַ
ָהאֹון.  ַרב  ּבֹור  ַהּגִ ֶהְלִגי  ָהָיה  ֵלָבב  ַעז 

רֹום, ִמּמָ ָנֲחתּו  ה  ַקְסּדָ ּבְ תּולֹות  ַהּבְ  .56
ֶלְך. ַהּמֶ ְסִביב  ָרב  ַהּקְ אֹון  ׁשְ ְוָגַבר  ָעָלה 

ְלִקיְריֹות, ַהּוַ עֹוְפפּו  ָרה,  ּבְ ּדִ ִסיְגרּון  ֲאַזי 
ַהּנֹוְפִלים.  ְגֵרי  ּפִ ֶאת  סּוֵסיֶהן  ְוָטְרפּו 

ִאיְנְגִבי,  ְלֵבית  ֶצֱאָצא  ּבֹור,  ַהּגִ ח  ּבַ ּתַ "ִיׁשְ  .57
ַהּדֹורֹות. ל  ּכָ סֹוף  ַעד  ר  אֹׁשֶ ֹרב  ּבְ ְוִיְחֶיה 

ב ַהּלֵ ַעז  אֹוֵיב  ּבָ ִלְקֹטל  ֵהיַטְבּתָ  י  ּכִ
ַחְרּבֹו.  ּבְ ְוָאסֹון  ְרָענּות  ּפֻ ֵהִמיט  ׁשֶ

ָזִכיָת אֶֹמץ  ֹרב  ּבְ ּבֹור,  ַהּגִ ה,  ְוַאּתָ  .58
ָמן, ַאְרּגָ ְצִמיֵדי  ּבִ ֶנֱאֶצֶלת,  ה  ַכּלָ ּבְ

ִריְנְגְסָטִדיר ּבְ ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ְוַגם  הֹוְגִני  ת  ּבַ ם  ּגַ
עֹוָלם. ַעד  ה  ֵמַעּתָ ִיְהיּו  ֵהם  ְרׁשּוְתָך  ּבִ

ר."  ְוָהעֹׁשֶ חֹון  ּצָ ַהּנִ ּוְלָך  ָרב  ַהּקְ ם  ּתַ

�
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הערות
רֹום: אותות ראויים להולדת הגיבור. ְלֵעי ַהּמָ ר / ּוְפָלִגים ַהּקֹוְלִחים ִמּסַ ׁשֶ יֵמי ֶהָעָבר ִעם ְצִריַחת קֹול ַהּנֶ ּבִ  .1

ּבֹוְרְגִהיְלד: Borghild. אשת זיגמונד הראשונה.  
ַרלּוְנד: Bralund. מקום בנורווגיה או דנמרק, זאת על פי נטייתם של החוקרים.  ּבְ  

נֹות נֹוְרן: נֹורנֹות. ראו וולוספו 20. ּבְ  .2
ַפֲאֵתי ַמֲעָרב: עדות לכך שעלילותיו ייוודעו בארץ כולה. ּוִמְזָרח ֵהן ָטְמנּו ּבְ  .4

יָתר: Neri, ייתכן שהשם נגזר מן ה"נורנות".  ּמֵ פֹון ֲאחֹות ֶנִרי ָאֲחָזה ּבַ ּצָ ּבַ  .5
ל ִאיְלִפיְנג: הכוונה לזיגמונד, הגם ששיוכו לאיפלינגים הוא טעות בעליל, שהרי  נֹו ׁשֶ ּבְ ָיַדע  ַרק ַצַער ֶאָחד   

זיגמונד נמנה עם שבטי וולסונגים.
ִזיְגמּוְנד: מצאצאי אודין, הלגי היה כאמור בנו מאשתו הראשונה.  .6

ה: ראו וולוספו 4.  ֵרׁשָ ּכְ  .7
המוכרת.  הגיאוגרפית  במציאות  אחיזה  נעדרים  ברשימה  השמות  רוב  לבנו.  המלך  שמעניק  ארץ  חבלי   .8

ִריְנְגְסָטִדיר: Hringstathir, ייתכן שהכוונה לחבל ארץ בדנמרק בשם רינגסֶטד.
ִאיַלן ַהּבּוִקיָצה: דימוי רווח לאדם שהוא כעץ השדה. ּכְ  .9

ְפרֹוִדי: Frothi. הביטוי "שלום פרודי" רווח במובן של ימי שלום ארוכים. זאת על שמו של מלך דני אגדי   .13
מן המאה הראשונה לספירה, "בימי הולדת ישוע" כפי שמספרת זאת אחת הכרוניקות. 

ֵאב: דימוי ליער עבות ואפל. ת ַהּזְ ֻחְרׁשַ ּבְ  .17
ִמיִדים: דימוי לאציל נדיב המחלק מתת ביד רחבה.  ׁשֹוֵבר ַהּצְ  .18

ַרְנָמר: Granmar. מלך רב עוצמה, אביו של הודברוד.  ּגְ  .19
רֹוד: Hothbrodd. בנו של גרנמר. סיגרון הובטחה לו לאישה. אולם כאשר הכלה המיועדת שמעה את  הֹוְדּבְ  

הדבר, נמלטה, חברה אל הוולקיריות וביקשה את עזרתו של הלגי, אויבו המושבע של המלך גרנמר. 
ִאיסּוְנג: דבר לא ידוע עליו ממקורות אחרים.  .21

ַרְנִדי ָהִאי: מקום בלתי ידוע.  ּבְ  .23
Hethinsey. הכוונה ככל הנראה לאי בים הבלטי, ליד מזרח גרמניה, לא הרחק מן הגבול עם  ֶהִדיְנִזי:  ָהִאי   

פולין. 
יֹוְרֵלף: Hjorleif. שם בלתי מזוהה.  .24

הֹוטּון: שם בלתי מזוהה.  ֶלְך ּבְ ֶגל ַהּמֶ ַחת ּדֶ ּתַ  .26
נֹות קֹוְלָגה: דימוי לגלי הים. ּבְ  .29

ל ֵאִגיר: עוד דימוי לגלים.  נֹוָתיו ׁשֶ ּבְ  .30
ים: מטפורה לשונית לספינות. ּלִ ֵכי ַהּגַ ַרּמָ  

רֹון: Ron, אשת אגיר, אלת הים.  .31
דבר לא ידוע על המקומות הנזכרים בבית זה.  .32

46-33.  ארבעה־עשר הבתים מוקדשים לדו־שיח אלים בין גודמונד, אחד מבניו של גרנמר, לבין סינפיוטלי, 
אחיו למחצה של הלגי. 

הוולסונגה מספרת שסינפיוטלי שַכן פרק זמן ביער, בדמות זאב אפור. סינפיוטלי אכן הרג את שני אחיו   .38
כנקמה על רצח וולוסונג, סבו. 

של  האשמותיו  על  דבר  יודעים  איננו  אחרים,  ממקורות  בסיס  קיים  גודמונד  של  שלטענותיו  בעוד    .41-39
סינפיוטלי. 

למקרה המסופר אין תימוכין במקורות אחרים.   .42
ת זּוג: כוונתו של גודמונד היא שסינפיוטלי לבש צורת סוסה וחבר לגראני. ִלְגָראִני ּבַ  .44

כרגיל, לא ניתן להצליב את המידע מפיו של סינפיוטלי.   .45
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מֹוְנְסַהְים: דבר לא ידוע על המקום.  .48
יִנים: Sogn. דבר לא ידוע על המקום. זֹוְגן ַמְמּתִ ּבְ  .51

ֶרִגיְנִתיְנג: Reginthing, המועצה הגדולה, מועצת המלך.  .53
ִריְנג: דמות עלומה.  .54

ִאיְנְגִבי: Yngvi, אחד מבני הלפדן, המלך הדני הנודע מן המאה השישית. לפירוט ראו עלילותיו בביוולף,   .57
עלילה א'. 
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Reginsmál – ְבֵרי ֶרִגין ּדִ

הערת מבוא

וכן  בוולסונגה  חלקית  גם  מופיעים  רגיוס,  בקודקס  מוגשים  שהם  כפי  רגין,  דברי 
תוספת  והיא  השיר,  כותרת  נעדרת  הכתבים  בשלושת   .(Nornageststhatt) בנורנגשטט 

האדה. רוח  על  השומרת  מאוחרת 

הקללה על האוצר באה כאן מפי אנדברי, אולם אנו יודעים ממקורות רבים כי לוקי 
האוצר. על  הקללה  את  המטיל  זה  הוא 

וכי  אחת,  פיוטית  ביחידה  מדובר  שלא  להשתכנע  מנת  על  בשיר  ראשון  בעיון  די 
 4-1 הבתים  בין  הזיקה  למשל  כך  שונות.  עלילות  של  הטלאה  מעשה  היא  היצירה 
ל-10-6 היא משנית בלבד וקוטעת את הנרטיב; העובדה שאיננו יודעים דבר על גּוְסט (5), 
זו בלבד שהיא מונעת מן הקורא את רצף העלילה, אלא שהיא קולעת אותו לרחוב  לא 

והלאה.  הלאה  וכן  מוצא;  ללא 
יחידות.  לשתי  הפרוזה  קטעי  ואת  הבתים   26 את  להפריד  אמנם  ניתן  כללית, 
אלה  שניים  אל  ורגין.  סיגורד  בין  היחסים  מערכת  ב.  ואנדברי.  לוקי  של  סיפורם  א. 
נעדר  כזה  במקרה  אולם  למאזיניו.  אודין  של  עצותיו  ובהם  בתים,  מספר  להוסיף  ניתן 

עצמה.  בזכות  כשירה  תעמוד  לא  וזו  העלילה,  של  הפנימי  הליכוד  יהיה 

�

שבדיה.   ,(Ramsund) רמסונד  אבן  על  תגליף  כרות)  ראשו  (משמאל,  מותו.  לאחר  רגין 
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ְבֵרי ֶרִגין ּדִ
עת  באותה  גראני.  לו  וקרא  רמך  לעצמו  ובחר  ַילּפֶרק  של  אורוותו  אל  הלך  סיגּורד 
מכל  יותר  שנון  היה  רגין  ילפרק.  של  ביתו  אל  בא  שמו,  וֶרגין  גמד  ֵרידָמר,  של  בנו 
את  עצמו  על  נטל  רגין  כישוף.  בלהטי  ומיטיב  אכזר  נבון,  היה  הוא  האדם.  בני 
סיפר  וכן  אבותיו,  על  לסיגורד  סיפר  הוא  מאוד.  אותו  ואהב  סיגורד  של  חינוכו 
היה  אנדברי  רבים.  דגים  שחו  בו  ַאנדָבִרי,  מפל  אל  באו  ולֹוקי  הֹוניר  אודין,  שפעם 
את  השיג  וכך  זאב־מים  של  דמות  שלבש  לאחר  המפל,  במי  רב  זמן  זה  ששכן  גמד 
לוטרה.  בדמות  במפל  לבקר  נהג  "והוא  רגין,  אמר  אחינו,"  שם  היה  "אֹוט  מזונו. 
בו  השליך  לוקי  עצומות.  בעיניים  הדג  את  ואכל  החוף  על  ישב  סלמון,  דג  תפס  הוא 
באותו  הלוטרה.  של  עורה  את  ופשטו  מזלם  ששפר  חשבו  האלים  אותו.  והרג  אבן 
את  לו  הראו  זו  ובהזדמנות  ֵרידמר,  של  בביתו  לילה  ללינת  מקום  חיפשו  הם  ערב 
וכן  בזהב  הלוטרה  של  עורה  את  למלא  נפש:  כופר  ודרש  אותם  לכד  ֵרידמר  השלל. 
לוקי  הזהב.  את  להביא  לוקי  את  שלחו  האלים  מבחוץ.  גם  בזהב  העור  את  לכסות 
זאב־הים, שזינק  פניו של  והשליך אותה במי המפל מול  נטל ממנה רשת,  לרֹון,  הלך 

הרשת. אל 

ר:  ּבֵ לֹוִקי ּדִ  .1

ֶרם, ַהּזֶ מּול  ֹוֶחה  ַהּשׂ ג  ַהּדָ ֶזה  "ִמי 
ֵמָאסֹון, ַעְצמֹו  ֶאת  יל  ַמּצִ לֹא 

יל, ְלַהּצִ אֹול  ְ ַהּשׁ ִמן  ָך  רֹאׁשְ ֶאת  ְרֶצה  ּתִ ִאם 
ָזָהב."  ִים  ּמַ ּבַ ִלי  ׂש  ַחּפֵ

ר: ּבֵ ַאְנְדָבִרי ּדִ  .2

ִהְנִני, אֹוְין  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ִמי,  ׁשְ הּוא  "ַאְנְדָבִרי 
ים, ַרּבִ ַמִים  ּבְ י  ַכְנּתִ ׁשָ

ֶהָעָבר יֵמי  ּבִ ַעת  ִמְרׁשַ נֹוְרָנה 
ּכֹן." ִלׁשְ ִים  ּמַ ּבַ יִני  ּדִ ֶאת  ָחְרָצה 
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ר: ּבֵ לֹוִקי ּדִ  .3

ְרֶצה ּתִ ֲעַדִין  ִאם  ַאְנְדָבִרי,  ִלי,  "ֱאֹמר 
ֱאנֹוׁש, ֵני  ּבְ ַאְרצֹות  ּבְ ּכֹן  ִלׁשְ

ִמים ַהּקָ ָאָדם  ֵני  ּבְ מּו  ּלְ ְיׁשַ ה  ּמֶ ּבַ
ֵרֵעהּו?"  ַעל  ִאיׁש  ִמְרָמה  ל  ׁשֶ ָלׁשֹון  ּבְ

ר: ּבֵ ַאְנְדָבִרי ּדִ  .4

ֱאנֹוׁש ן  ּבֶ א  ִיּשָׂ ֵבד  ּכָ עֶֹנׁש  "ּבְ
ָהר, ַהּנָ ַוְלְתֶגְלִמיר  ֵמיֵמי  ּבְ ַהּטֹוֵבל 

ּגֹוָרלֹו ִנְגָזר  ְלֵרֵעהּו  ר  ּקֵ ַהְמׁשַ
ֵקץ." ְללֹא  ּכֹן  ִלׁשְ ָהר  ַהּנָ ֵמי  ּבְ

לעצמו  להשאיר  ביקש  אולם  הזהב  כל  את  לו  מסר  זה  אנדברי,  של  בזהבו  הבחין  לוקי 
ואמר: משכנו,  בסלע,  הבור  אל  חזר  הגמד  אותה.  גם  נטל  שלוקי  אלא  אחת.  טבעת 

ּגּוְסט ְרׁשּות  ּבִ ָהָיה  ׁשֶ ָהב  ַהּזָ ה  "ֵמַעּתָ  .5
ָהַאִחים, ֵני  ׁשְ ְלמֹות  ָיִביא 

ּבֹוִרים  ּגִ מֹוָנה  ׁשְ ל  ׁשֶ ֲאסֹוָנם  ִיְהֶיה  הּוא 
ְלעֹוָלם."  ּגֹוָרלֹו  ֶנְחָרץ  ּבֹו,  ְחִזיק  ַהּמַ

האלים מסרו את הזהב לֵרידמר ומילאו בו את עור הלוטרה, והעמידו אותה על רגליה. 
ֵרידמר פסע קדימה  נעשה,  בזהב. כאשר הדבר  היה על האלים לכסות את הלוטרה  אזי 
אודין שלף את הטבעת של  גם אותה.  לכסות  ודרש  וראה שערה אחת משפם הלוטרה 

השערה.  את  בה  וכיסה  אנדברי 

ִחיר ַהּמְ ַרב  ָאֵכן  ָהב,  ַהּזָ ן  "ִנּתַ  .6
י, ַנְפׁשִ ֶאת  יל  ְלַהּצִ י  ְמּתִ ּלַ ׁשִ ּבֹו 
ָך ַנְפׁשְ ְוַעל  ֶניָך  ּבָ ֶנֶפׁש  ַעל  ַאְך 
ּוְקָלָלה." ָאָלה  ַאְך  ָהב  ַהּזָ ָיִטיל 
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ר: ּבֵ ֵרְיְדָמר ּדִ  .7

ֵלב, תֹם  ּבְ לֹא  ַאְך  ּתָ  ׁשְ ִהּגַ ִלי  ת  "ַמּתָ
ּה, ִעּמָ ָהִייָת  לֹא  ֵלם  ׁשָ י  ּכִ

ְך ּכָ ַעל  יֹוֵדַע  ָהִייִתי  ִמּקֶֹדם  לּו 
ַדי." ִמּיָ ים  ַחּיִ ּבַ יֹוְצִאים  ֲהִייֶתם  לֹא 

ר: ּבֵ לֹוִקי ּדִ  .8
א ְמַנּבֵ ִהְנִני  ְך,  ִמּכָ רּוַע  ּגָ "ַאף 

ְקרֹוִבים, ין  ּבֵ ְנָאה  ְלׂשִ ָהב  ַהּזָ ָיִביא  י  ּכִ
נֹוְלדּו ֶרם  ּטֶ ׁשֶ ּבֹוִרים  ּגִ י  ָראׁשֵ ַעל 

ל." ְחּדַ ּתֶ לֹא  ְוָלַעד  ָלָלה  ַהּקְ ַרֵחף  ּתְ

ר: ּבֵ ֵרְיְדָמר ּדִ  .9
ֲאגֹוֵנן  ָהָאֹדם  ָהב  ַהּזָ אֹוַצר  "ַעל 

ים, ַחּיִ ּבַ ֶאְהֶיה  ׁשֶ ְזַמן  ל  ּכָ
ֵחְרׁשֹות. ָאְזַנִים  ַעל  נֹוְפִלים  ִאּיּוֶמיָך 

ְלכּו." ּתֵ ְיָתה  ְוַהּבַ קּומּו  ּתָ י  ּכִ מּוָטב  ַאְך 

ַפְפניר וֶרגין ביקשו מֵרידמר את חלקם בזהב ששולם על מותו של אֹוט, אחיהם. ֵרידמר 
לבנותיו: קרא  ֵרידמר  ישן.  זה  בעוד  אביו  של  גופו  את  בחרבו  שיסף  ופפניר  סירב, 

י, ַחּיַ ִתיל  ּפְ ק  ִנּתַ ְולֹוְפֵנְיד,  "ִליְנֵגְיד    .10
י." ַנְפׁשִ ֶאת  א  ֶאּשָׂ ִית  ּבַ ִלְבֵני 

ָרה: ּבְ ּדִ ִליְנֵגְיד 
ְנֹקם, ּתִ ָאִחיָה  ם  ּדַ ָהָאחֹות  ִמיד  ּתָ "לֹא 

מֹותֹו."  ֶאת  ָמָצא  ָאִביָה  ֲאִפּלּו 

ר: ּבֵ ֵרְיְדָמר ּדִ   .11
ּה, ִקְרּבָ ּבְ ְזֵאב  ֵלב  ֲעַלת  ּבַ ה  ָ ִאּשׁ "הֹו, 

יץ, ָהַאּמִ יר  ָלַאּבִ ָיַלְדּתְ  לֹא  ן  ּבֵ ִאם 
ּוְבָנם ְלֶגֶבר  זֹו  א  ׂשֵ ּנָ ּתִ ְלִדי,  ת  ּבַ

ַרע." ִיּפָ ְדָרׁש  ּנִ ּכַ ֵעת  בֹוא  ּבְ ר  ֲאׁשֶ הּוא 
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בירושת  חלקו  את  מבקש  רגין  הזהב.  את  נוטל  ופפניר  נפשו,  את  מוציא  ֵרידמר  כאן 
לינֵגיד  בחלקו.  יזכה  בו  לאופן  באשר  לינֵגיד  עם  נועץ  רגין  מסרב.  פפניר  אולם  אביו, 

אומרת: 

ָהב ַהּזָ אֹוַצר  ּבְ ֶחְלְקָך  ׁש  ּקֵ "ּבַ   .12
ּוְבֹנַעם. טֹוָבה  רּוַח  ּבְ ֵמָאִחיָך, 

ַפְפִניר ל  ׁשֶ ְזָהבֹו  ַעל  ָראּוי  י  ּכִ ִנְרֶאה  לֹא 
ָאִחיו."  ַעל  ִאיׁש  ָלֵצאת  לּוָפה  ׁשְ ֶחֶרב  ּבְ

רגין  של  בביתו  סיגורד  ביקר  כאשר  אחד,  יום  סיגורד.  באוזני  רגין  סיפר  זאת  כל 
רגין:  אמר  בברכה,  ונתקבל 

ִמְתָאֵרַח, ֵביִתי  ּבְ ִזיְגמּוְנד  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ה  "ִהּנֵ  .13
ָנִוי. ֶאל  ּוָבא  ּבֹור  ַהּגִ ְמַמֵהר 

ֶקֶדם, ֵני  ּבְ ל  ׁשֶ ִמּזֹו  בּוָרתֹו  ּגְ ה  ַרּבָ
ה. ֲאַצּפֶ ַעז  ִלְקָרב  ִמְלָחָמה  ֵאב  ִמּזְ

ֵביִתי, ּבְ יץ  ָהַאּמִ ָהֶעֶלם  ֶאת  ְך  ֲאַחּנֵ  .14
א. ּבָ ה  ִהּנֵ ָנִוי  ֶאל  ִאיְנְגִבי  ל  ׁשֶ יֹוְרׁשֹו 

ָהָרִקיַע, ֵמי  ׁשְ ַחת  ּתַ ם  ּלָ ִמּכֻ ָהָאִציל 
ּה." ּלָ ּכֻ ָהָאֶרץ  ַעל  ָעִתיד  ּבֶ ָהִרּבֹון 

במישור  רובץ  דרקון,  במסווה  פפניר,  כי  מפיו  ושמע  רגין  עם  רב  זמן  נותר  סיגורד 
חרב,  לסיגורד  חישל  רגין  חי.  יצור  בכל  בהלה  המעוררת  אימים  קסדת  לראשו  ְגניָטה, 
לה קרא ְגראם. כה חד היה הלהב, שאם נטבל במי הריינוס וגדיל חוטי צמר שחה מולו 
זו כרת סיגור את סדן הברזל של  גדיל הצמר לשניים כמו היה מים. בחרב  בזרם, נפרס 

סיגורד: השיב  כך  על  פפניר.  את  לקטול  סיגורד  את  רגין  עודד  כך  אחר  רגין. 

ָקְטלּו,  ֵאְיִליִמי  ֶאת  ׁשֶ ֵמֶהם  הּוְנִדיְנג,  ֵני  "ּבְ   .15
ִיְבַחר ִאם  ָרם  ְצחֹוק  ּבִ נּו  ִיּתְ יֶהם  ּפִ ֶאת 

ָהב, ַהּזָ אֹוַצר  ֶאת  ׁש  ְלַבּקֵ ּבֹור  ַהּגִ
ָאִביו."  ל  ׁשֶ מֹותֹו  ַעל  ִיְנקֹם  ֶטֶרם  ּבְ
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צי הספינות  לו במעשה הנקם.  ולוחמים לסייע  בידי סיגורד ספינות  ַילּפֶרק מסר  המלך 
דיבר: הר,  ראש  על  שעמד  אדם  מבטחים.  חוף  אל  ושט  בים,  לסופה  נקלע 

ֵרִביל ל  ׁשֶ סּוָסיו  ּבְ ְפִליג  ַהּמַ ֶזה  הּוא  "ִמי   .16
ֶרא? ַהּפֶ ָים  ֵמיֵמי  ּבְ ִרים  ּבָ ִמׁשְ ֵני  ּפְ ַעל 

ְפָרׂש, ַהּמִ ֵכי  ַרּמָ ֵזָעה  ּבְ ים  ְמֻכּסִ
ְחׁשֹול." ַהּנַ סּוַפת  ּבְ ַלֲעֹמד  ּכָֹחם  ֵאין 

יב: ֶרִגין ֵמׁשִ   .17

ְוָאֹנִכי, ִסיגּוְרד  ִטים  ׁשָ ֲעֵצי־ָים  "ַעל 
ַער,  ַהּסַ אֹוָתנּו  ׁשֹוֵלַח  מֹוֵתנּו  ֶאל 

ִפיָנה, ַהּסְ ֵתי  ַיְרּכְ ָטִפים  ִנׁשְ ַנְחׁשֹול  ּבְ
ֹוֵאל?"  ַהּשׁ ִמי  ֲאָבל  צֹוְלִלים.  ים  ּלִ ְלּגַ ּגַ

ר: ּבֵ ָהִאיׁש ּדִ   .18

וֹוְלסּוְנג ַעם  ּפַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָהִייִתי,  "ִניָקר 
ָרב. ַהּקְ ֶאל  ֵצאתֹו  ּבְ עֹוְרִבים  יַע  ּבִ ִהׁשְ
ָהָהר, ִמן  ָהִאיׁש  ל  ׁשֶ מֹו  ׁשְ ּבִ ִלי  ְקָרא 

ֶכם."  ִעּמָ ַאְפִליג  י  ּכִ ְפיֹוְלִניר,  אֹו  ֶפְנג 

דיבר: סיגורד  פסק.  הסער  הספינה,  סיפון  על  עלה  האיש  החוף,  אל  שטו  הם 

ֲעִתידֹות, ָהרֹוֶאה  ִניָקר,  ָלנּו,  "ֱאֹמר   .19
ְוֵאִלים, ֱאנֹוׁש  ֵני  ּבְ ּגֹוַרל  ֶאת  ַהּצֹוֶפה 

ם ּלָ ִמּכֻ ָהָרצּוי  ָהאֹות  הּוא  ַמה 
ַחְרּבֹו?" ֶאת  ִניף  ַהּמֵ ְקָרב  ֵדה  ׂשְ ּבִ ְללֹוֵחם 

ר: ּבֵ ִניָקר ּדִ   .20

ַלּלֹוֵחם ָהְרצּוִיים  ָהאֹותֹות  ים  "ְמֻרּבִ
יֹוֵדַע,  הּוא  ֵאין  אֹוָתם  ַחְרּבֹו,  ֶאת  ִניף  ַהּמֵ

ִיְפּגֹׁש ִאם  ּדֹוֶמה  ְך  ּכָ ם  ּלָ ִמּכֻ ַהּטֹוב  ַאְך 
ָרב. ַהּקְ ֶאל  ַדְרּכֹו  ּבְ עֹוֵרב  ּבְ ַהּלֹוֵחם 
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ִלְנסַֹע ָאַמְרּתָ  ִאם  ּבְ הּוא  ַאֵחר  אֹות    .21
ָלֵצאת, ֶרְך  ַהּדֶ ֶאל  ָך  ִהּנְ ְוָנכֹון 

יְתָך  ּבֵ מּול  ִביל  ְ ַהּשׁ ַעל  ְפּגֹׁש  ּתִ ּוְלֶפַתע 
ה.  ִהּלָ ּתְ ֵאֵבי  ּתְ ַחִיל  י  ַאְנׁשֵ זּוג  ּבְ

ל, ְמַיּלֵ ְזֵאב  הּוא  ּוֵמיִטיב  י  ִליׁשִ ׁשְ אֹות   .22
יָלה, ַהּמֵ ֵעץ  ַחת  ּתַ ֲאִזין  ּתַ קֹולֹו  ֶאל 

ַחִיל ֵני  ּבְ ֶקֶרב  ּבְ ֵחק  ְיׂשַ ְלָך  ַמּזָ
ִראׁשֹוָנה.  אֹוֵיב  ּבָ ְלַהְבִחין  ים  ְקּדִ ּתַ ִאם 

ִמְתּבֹוֵנן עֹודֹו  ּבְ ֵחם  ְלִהּלָ ְלִאיׁש  ַאל   .23
ֶעֶרב, ִעם  ֹוַקַעת  ַהּשׁ ָבָנה  ַהּלְ ֲאחֹות  ּבַ

יט  ְלַהּבִ יִטיב  ַהּמֵ ָהִאיׁש  ַח  ְיַנּצֵ
ַמֲחֵנהּו.  ְוִכְטִריז  ָרב  ַהּקְ ֶאל  ַהּיֹוֵצא 

א  ְמַנּבֵ ְוָרעֹות  ָהאֹות  הּוא  ן  ְמֻסּכָ  .24
ָרב, ַלּקְ ֶרְך  ּדֶ ּבַ ַרְגְלָך  ָלה  ׁשְ ּכָ ִאם 

ַאֲחֶריָך  ָהעֹוְקבֹות  ם  ּדָ ְצֵמאֹות  ֱאִלילֹות 
ן.  ִלּבָ ּבְ ְמָחה  ְוׂשִ ְיַצּפּו  ְלֵאיְדָך 

ָחָכם  ִאיׁש  ֵיֵצא  ּוְמֹסָרק  ָרחּוץ   .25
ַכל, ַאָ ַֹבע  ַלּשׂ ּבֶֹקר  ּבַ ׁשֶ ְלַאַחר 

ֶעֶרב ּבָ לֹו  פּוי  ּצָ ַמה  יֹוֵדַע  הּוא  ֵאין  י  ּכִ
ל." ּזָ ּמַ ּבַ ִלְבּגֹד  ַטַעם  ְוֵאין 

אחיו  ושני  בקרב,  נפל  לינגבי  ואחיהם.  הּונדינג  ִליְנְגִבי,  מול  כבד  בקרב  לחם  סיגּורד 
רגין: אמר  הקרב  אחרי  עמו. 

ּבֹו ּגַ ַעל  ָחַרט  נֹוֶקֶמת  ֶחֶרב  "ּבְ   .26
ִמים.  ּדָ ר  ֶנׁשֶ ֵסֶמל  ִזיְגמּוְנד  רֹוֵצַח  ל  ׁשֶ
ַבע ּצָ ׁשֶ מֹותֹו  ּכְ ַעז  יר  ַאּבִ עֹוד  ָהָיה  לֹא 

עֹוְרִבים." ֵלב  ְוׁשֹוֵבב  ָהָאֶרץ  ֶאת  ָאֹדם  ּבְ

בַפפניר. להילחם  לצאת  אותו  והסית  רגין  חזר  שם  ַילּפֶרק,  של  לביתו  שב  סיגּורד 
�
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הערות
ֶרִגין:  מזוהה.  בלתי  דמות   ,Hreithmar ֵרְיְדָמר:  סיגורד;  של  החורג  אביו   ,Hjalprek ֶרק:  ַיְלּפְ בפרוזה:  הפתיחה 
האלפים  ב"ארץ  אותו  וממקם  המפל  את  בכתביו  מזכיר  סנֹורי   ,Andvari ַאְנְדָבִרי:  מפל   ;12 בית  וולוספו,  ראו 
השחורים", אולם זאת ללא פירוש נוסף; ַאְנְדָבִרי הוא גם שמו של הגמד; בעיניים עצומות: שכן ברוב קמצנותו 
לא יכול היה לראות כיצד המזון שבידו הולך ונעלם; רון: Ron, אשת ֵאגיר, אל הים. רון נהגה להפיל בני אדם 

ברשת ולהטביעם במצולות. 
אֹוְין: Oin. דבר לא ידוע על אביו של של אנדברי.   .2

ַוְלְתֶגְלִמיר: Valthgelmir. נהר לא ידוע.  .4
ּגּוְסט: Gust. ייתכן שהכוונה לאנדברי עצמו.  .5

ּבֹוִרים: אכן, מספר הגיבורים הנופלים חלל בעקבות קללת אוצר הזהב הוא שמונה, החל בסיגורד,  מֹוָנה ּגִ ׁשְ  
עבור בַאְטלי וכלה בגּונאר. 

ִליְנֵגְיד ְולֹוְפֵנְיד: Lyngheith, Lofnheith. הופעתן היא חד־פעמית ואיננו יודעים עליהן דבר.  .10
ל ִאיְנְגִבי".  ִאיְנְגִבי: Yngvi. אינגבי היה בנו של הלפדן מלך הדנים. אין אפוא כל שחר לקרוא לו "יֹוְרׁשֹו ׁשֶ  .14

ֶאת ֵאְיִליִמי ָקְטלּו: Eylimi הוא סבו של סיגורד.  ֵני הּוְנִדיְנג, ֵמֶהם ׁשֶ ּבְ  .15
ל ֵרִביל: Rævil. ממלכי הים. עוד מטפורה לשונית לספינות. סּוָסיו ׁשֶ  .16

ִניָקר: Hnikar; ֶפְנג אֹו ְפיֹוְלִניר: Fjolnir ;Feng. עוד שלושה שמות מרשימת כינוייו של אודין, הבא להציל   .18
את החבורה. 

קטע פרוזה – ִליְנְגִבי: Lyngvi. בן הונדינג, מי שקטל את זיגמּונד.

�  � �
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Fáfnismál – ְבֵרי ַפְפִניר ּדִ

הערת מבוא

דברי  קרי:   ,Fáfnismál הכותרת  רגין.  דברי  לאחר  מיד  רגיוס  בקודקס  מופיעה  היצירה 
אינה  זו  כותרת  יותר.  מאוחרים  עורכים  ידי  על  ניתנה  אלא  במקור  נמצאת  לא  פפניר, 
בתי   44 מתוך   22 בבית  כבר  מדבריו  וחדל  גוסס  הדרקון  פפניר  שכן  למטרה,  קולעת 
השיר. בחלקה השני של היצירה, בתים: 31-23, מתנהל דיון בין רגין לסיגורד, ובחלקה 
השלישי והאחרון אנו מאזינים לפטפטת הירגזים, המצייצים בסבך את הרהוריהם בדבר 

השירה.  לגיבור  נאותה  רעיה  ולמצוא  באוצר  לזכות  הישן,  רגין  את  להרוג  ההכרח 

רקהאם  ארתור  ורגין.  פפניר  של  דמם  את  שותה  סיגורד 
 .1902  ,(Rackham)
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מותו  על  קרי:   ,Fra daudha Fafnis היא:  בזמנו,  הכותרת האחרת שהוצעה  גם  לפיכך 
פפניר.  של 

שאין  מכאן  רגין.  דברי  קודמתה,  של  המשך  ועניין  דבר  לכל  היא  עצמה  השירה 
לדעת אם ההפרדה הייתה מעשהו של העורך העלום במאה ה-13, אם מדובר בקטעים 
יצירתו של אחד הסקאלדים  יותר שלא שרד, או אם נטל העורך את  מתוך מכלול רחב 

הזמן.  בשיני  היא  אף  שרדה  שלא  מסאגה  העתיק  שהוא 
מצויים  מתוכו  קטעים  אך  בלבד,  רגיוס  בקודקס  כאמור  נמצא  בשלמותו  השיר 
במקורות אחרים, למשל בפרק 13 של תעתועי גילפי, בכמה סאגות ובעיקר בפרפראזה 

המעשה. סיפור  של  הפופולריות  על  שמעיד  מה  ו-19),   18 (פרקים  בוולסונגה 
הערת  (וראו  באמצע  הנקטעת  מקודמתה  יותר  מגובשת  שלפנינו  היצירה  זאת  עם 

רגין). לדברי  מבוא 
הנורדי  הנוסח  אף  על  גרמני  שמוצאן  סיגורד,  אדות  מחזור  עם  נמנית  השירה 
בשירת  אור  רואה  שזו  כפי  בורגונד,  לבית  הסאגה  משיאי  באחד  ומדובר  למהדרין, 
בה  הציפורים  שפת  להבנת  אזכור  הניבלונגים  בשירת  נמצא  למשל  כך  הניבלונגים. 
ברינהילד,  אחר  לחיפוש  ההוראות  את  וכן  הדרקון,  את  שקטל  לאחר  זיגפריד  ניחן 

אש. בטבעת  מוקפת  היֵשנה  הצפונית  הוולקיריה 
לאחר  ה-19,  המאה  בשלהי  רבה  לפופולריות  זכתה  שהיצירה  עוד  לציין  הדין  מן 

שלו.  בזיגפריד  שימוש  בה  עשה  וגנר  שריכרד 

�
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ְבֵרי ַפְפִניר ּדִ
סיגורד ורגין פנו יחדיו אל מישור ְגניטה והבחינו שם בשביל שהותיר אחריו פפניר כאשר 
זחל אל המים. אזי חפר סיגורד תעלה גדולה לרוחב השביל ותפס בה את מקומו. כאשר 
אבל  סיגורד.  של  לראשו  מעל  חלף  וזה  מלועו  ארס  ירק  הוא  הזהב  אוצר  אל  פפניר  זחל 
פפניר  לבו.  את  ודקר  בגופו  החרב  את  סיגורד  נעץ  החפירה,  מעל  פפניר  זחל  כאשר 

בזה.  זה  הביטו  והשנים  החפירה,  מן  זינק  סיגורד  התחבטו.  וזנבו  ראשו  התפתל, 

ר: ּבֵ ַפְפִניר ּדִ   .1

ֶעֶלם, אֹוְתָך,  הֹוִליד  ִמי  ִעיר,  ַהּצָ י  ִאיׁשִ "הֹו, 
ִלי, ֱאֹמר  ָאִביָך,  ּוִמיהּו 

ים ִהְכּתִ ַפְפִניר  ַדם  ּבְ ַחְרּבֹו  ַלַהב  ֶאת  ִמי 
י?" ִלּבִ ּבְ ַחְרּבֹו  ֶאת  ָנַעץ  ִמי 

שם  את  היודע  הגוסס  של  קללתו  קדם  ימי  אמונת  פי  על  כי  שמו  את  הסווה  סיגורד 
השיב: כן  על  היא.  עוצמה  רבת  רוצחו 

ר: ּבֵ ִסיגּוְרד ּדִ   .2

ְמׁשֹוֵטט ַוֲאִני  ֶנֱאָצל'  'ֵלב  הּוא  ִמי  "ׁשְ
ֵבל, ַהּתֵ ַרֲחֵבי  ּבְ ֵאם  ְללֹא 

ֱאנֹוׁש,  ֵני  ּבְ ַאר  ִלׁשְ ּכְ ָאב  ִלי  ֵאין  ֵאם  ִלי  ֵאין 
י."  ַחּיַ ל  ּכָ ָאֹנִכי  ְלמּוד  ּגַ

ר: ּבֵ ַפְפִניר ּדִ   .3

ֱאנֹוׁש ֵני  ּבְ ַאר  ִלׁשְ ּכְ ָאב  ְלָך  ֵאין  "ִאם 
ֵמַהִני?" ּתְ  , נֹוַלְדּתָ ֶזה  ָהֵכיַצד 
--------------------
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ר: ּבֵ ִסיגּוְרד ּדִ   .4

ָיָצאִתי ּנּו  ִמּמֶ ֶבט  ֵ ַהּשׁ ֶאת  ַדע  ּתֵ "לֹא 
ֲאִני. הּוא  ֲאִני  ן  ּכֵ ְוַעל 

ֶזה הּוא  ִזיְגמּוְנד  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ִמי  ׁשְ הּוא  ִסיגּוְרד 
ֶחֶרב." ְלִפי  אֹוְתָך  ה  ִהּכָ ׁשֶ

ר: ּבֵ ַפְפִניר ּדִ   .5

אֹוְתָך ֵהִניַע  ַמה  ה,  ֵהּנָ אֹוְתָך  ַלח  ׁשָ "ִמי 
ֹזאת? ּבָ ַח  ְלַקּפֵ י  ַחּיַ ֶאת 

ִהירֹות, ּבְ ֵעיָניו  ן,  ּבֵ אֹוִנים  ַרב  ְלָאב 
ה." ַאּתָ אֶֹמץ  ַרב  ֶעֶלם  י  ּכִ

ר: ּבֵ ִסיגּוְרד ּדִ   .6

ָיִדי ֶאת  ִהְדִריְך  ׁשֶ י  ִלּבִ ֶזה  "ָהָיה 
ה, ַהַחּדָ י  ַחְרּבִ ּה  ּבָ ְוָנַתן 

ְקָנה ַהּזִ ֵעת  בֹוא  ּבְ ְנעּוָריו,  ּבִ ב  ַהּלֵ ַרְך 
ֵער." ְולֹא  ִיְהֶיה  רּוְך  ּדָ לֹא 

ר: ּבֵ ַפְפִניר ּדִ   .7

ֶנֶפׁש, י  ַעּזֵ יִצים,  ַאּמִ יְתָך  ּבֵ ֵני  ּבְ ָהיּו  "ִאם 
ׁש, ַקּדֵ ּתְ ִמְלָחָמה  ה  ַאּתָ ם  ּגַ

יְתָך ּבֵ ֵני  ּבְ ָהיּו  ֲעָבִדים  ִאם  ֲאָבל 
עֹוד."  ְולֹא  ֵלָבב  ַרְך  ְהֶיה  ּתִ

ר: ּבֵ ִסיגּוְרד ּדִ   .8

ֵמָרחֹוק  ֶאְרֶאה  י  ּכִ ַפְפִניר,  אֹוִתי,  ים  ֲאׁשִ "ּתַ
ָאִבי... ל  ׁשֶ ָהב  ַהּזָ אֹוַצר  ֶאת 
--------------------

"--------------------
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ר: ּבֵ ַפְפִניר ּדִ   .9

ֵעיֶניָך, ּבְ ֶעְלּבֹון  הּוא  ֹאַמר  ׁשֶ ָבר  ּדָ ל  "ּכָ
ֱאֶמת. ֵהם  ָבַרי  ּדְ ל  ּכָ זֹאת  ְוִעם 

ְזִהיר, ַהּמַ ָהאֹוָצר  ָהב,  ַהּזָ עֹות  ַטּבְ
עֹוָלם." ַעד  ִיְהיּו  ִקְלָלְתָך 

ר: ּבֵ ִסיגּוְרד ּדִ   .10

ְלעֹוָלם אֹוָצר  ּבָ ְחִזיק  ּיַ ׁשֶ ִמי  "ֵיׁש 
ְגָזר, ַהּנִ ַהּגֹוָרל  ּבֹוא  ַעד 

ָעתֹו ׁשְ יָעה  ַמּגִ ֱאנֹוׁש  ן  ּבֶ ל  ּכָ י  ּכִ
ּיֹות."  ְחּתִ ּתַ אֹול  ׁשְ ֶאל  ָלֶרֶדת 

ר: ּבֵ ַפְפִניר ּדִ   .11

ָהָאָדם, ּגֹוַרל  ֶאת  ּגֹוְזרֹות  "ַהּנֹוְרנֹות 
ִסיל. ַהּכְ ל  ׁשֶ ינֹו  ּדִ ְוֶזהּו 

צּולֹות, ּמְ ּבַ ע  ִיְטּבַ ָהרּוַח  מּול  ט  ָ ַהּשׁ
ָמֶות." ינֹו  ּדִ ּכּון  ַהּסִ נֹוֵטל  י  ּכִ

ר: ּבֵ ִסיגּוְרד ּדִ   .12

ְלָחְכָמה, ַהּנֹוָדע  ַפְפִניר  ִלי,  ָנא  "ֱאמֹר 
ַרּבֹות, ַהּיֹוֵדַע  ר־אֹוְרָין  ּבַ

ַע  ְלַסּיֵ ֶהָחׁשֹות  ַהּנֹוְרנֹות  ֵהן  ִמי 
ָנּה?" ּבְ ֶאת  ַהּיֹוֶלֶדת  ָלֵאם 

ר: ּבֵ ַפְפִניר ּדִ   .13

ָאִחיד, ֵאיֶנּנּו  ַהּנֹוְרנֹות  ל  ׁשֶ "מֹוָצָאן 
אֹות. ּבָ ֵהן  ֶאָחד  ַזע  ִמּגֶ לֹא 

ַאְלִפים נֹות  ּבְ ֵיׁש  ּוֵמֶהן  ֵאִלים,  נֹות  ּבְ ֶהן  ּבָ ֵיׁש 
ד." ּמָ ַהּגַ ָבִלין  ּדְ נֹות  ּבְ ְוַגם 
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ר: ּבֵ ִסיגּוְרד ּדִ   .14

ְלָחְכָמה, ַהּנֹוָדע  ַפְפִניר  ִלי,  ָנא  "ֱאמֹר 
ַרּבֹות, ַהּיֹוֵדַע  ר־אֹוְרָין  ּבַ

ָהֵאִלים ֵיְצאּו  ּבֹו  ָהִאי  ל  ׁשֶ מֹו  ׁשְ ַמהּו 
ָרב?"  ַהּקְ ֶאל  סּוְרט  מּול  ֵעת  בֹוא  ּבְ

ר: ּבֵ ַפְפִניר ּדִ   .15

ם ַחְרּבָ ֶאת  ָהֵאִלים  ּובֹו  מֹו  ׁשְ ִניר  "אֹוְסקֹוּפְ
ָהאֹוֵיב, ֵני  ּפְ מּול  ָיִניפּו 

ָניו ּפָ ַעל  ָרְכָבם  ּבְ יְפרֹוְסט  ּבִ ר  ׁשֶ ּגֶ ִיְקֹרס 
ָהר. ּנָ ּבַ סּוֵסיֶהם  חּו  ְוִיׂשְ

ֶאֱחבֹׁש י  ְלֹראׁשִ ָהֵאיָמה  ת  ַקְסּדַ ֶאת   .16
ָהב, ַהּזָ ַמר  ִמׁשְ ַעל  ָעְמִדי  ּבְ

ָלַעד, ִלי  יּוַכל  לֹא  ִאיׁש  ׁשֶ יִתי  ּמִ ּדִ
ה." ֵהּנָ ַעד  י  ּתִ ַגׁשְ ּפָ לֹא  מֹוְתָך  ּכְ ׁשֶ

ר: ּבֵ ִסיגּוְרד ּדִ   .17

ִלּבֹו יַע  ְרּתִ ּתַ ָהֵאיִמים  ת  ַקְסּדַ "לֹא 
ְוָנחּוׁש. אֹוִנים  ַרב  אֹוֵיב  ל  ׁשֶ

ֵיֵצא ּמּוֵלנּו  ׁשֶ ַאַחת  לֹא  ְוקֹוֶרה 
נּו."  ֵמִאּתָ יץ  ְוַאּמִ ַעז  ֶבר  ּגֶ

ר: ּבֵ ַפְפִניר ּדִ   .18

ָאִבי ל  ׁשֶ ְזָהבֹו  ַעל  רֹוֵבץ  י  עֹוֶדּנִ "ּבְ
ִמּלַֹע... י  ָנַפְחּתִ ֶאֶרס 

--------------------
"--------------------
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ר: ּבֵ ִסיגּוְרד ּדִ   .19

זֹוֶהֶרת, ּתֹוַלַעת  נֹוֵפַח,  מֹוָך  ּכָ "ֵאין 
ָנכֹון. ֶאל  ָך,  ִלּבְ הּוא  יץ  ְוַאּמִ

ה, ְסּדָ ַהּקַ חֹוֵבׁש  ֶאת  ֱאנֹוׁש  ן  ּבֶ ׂשֹוֵנא  ַאְך 
ְדָבֶריָך." ּכִ ָהֵאיִמים,  ת  ַקְסּדַ ִהיא 

ר: ּבֵ ַפְפִניר ּדִ   .20

ִלְדָבַרי, ַהֲאֵזן  ִסיגּוְרד,  ְלָך,  "ֲעָצִתי 
יְתָך, ּבֵ ֶאל  אן  ִמּכָ ּוְרַכב  ֵצא 

ִני  ָ ַהּשׁ ְואֹוְצרֹות  ָהב  ַהּזָ ִצְלצּול  י  ּכִ
ָך." ֹראׁשְ ַעל  ָאסֹון  יֹוִרידּו 

ר: ּבֵ ִסיגּוְרד ּדִ   .21

ַנע  ֶאּמָ לֹא  ַאְך  י,  ַמְעּתִ ׁשָ ָבֶריָך  "ּדְ
ָהב, ַהּזָ ִמְסּתֹור  ֶאל  ֵצאת  ִמּלָ

ִלְקָרב ֶות  ַהּמָ ַעל  ֵצא  ַפְפִניר,  ה,  ְוַאּתָ
ְמֵהָרה." ּבִ יִהּנֹם  ּגֵ יַרׁש  ּתִ י  ּכִ

ר: ּבֵ ַפְפִניר ּדִ   .22

ָך, ּבְ ם  ּגַ ִיְבּגֹד  הּוא  י,  ּבִ ַגד  ּבָ "ֶרִגין 
ץ. ַהּקֵ ֶאת  ָיִביא  ֵנינּו  ׁשְ ְוַעל 

ּגֹוָרלֹו, ִנְגַזר  ַפְפִניר,  ִיְמָצא  מֹותֹו  ֶאת 
ּלֹו."  ֶ ִמּשׁ ָיְדָך  עֹז  ַרב  י  ּכִ

מנגב  סיגורד  בעוד  עתה,  משם.  והלך  רגין  פנה  הדרקון,  בפפניר  סיגורד  לחם  כאשר 
ואמר: רגין,  חזר  מחרבו,  הדם  את 

ָרב, ּקְ ּבַ ְחּתָ  ִנּצַ ִסיגּוְרד,  ּכַֹח,  ר  "ִייׁשַ   .23
ְדָך. ִמּיָ ף  ִנּגַ ּוַפְפִניר 

ֵבל ַהּתֵ ַרֲחֵבי  ּבְ ָאָדם  ֵני  ּבְ ל  ִמּכָ
ּוְלֹאֶמץ." ְלאֹון  מֹוָך  ּכָ ֵאין 
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ר: ּבֵ ִסיגּוְרד ּדִ   .24

ם ּלָ ּכֻ ֶטֶרם  ּבְ ָלַדַעת,  ֵאין  ֹזאת  "ֶאת 
--------------------

ַחְרּבֹו ַהּצֹוֵבַע  ֶבר,  ַהּגֶ הּוא  יץ  ַאּמִ י  ּכִ
ְואֹוֵיב."  ַצר  ל  ׁשֶ ָדמֹו  ּבְ

ר: ּבֵ ֶרִגין ּדִ   .25

ָרב, ּקְ ּבַ ָזִכיָת  י  ּכִ ִסיגּוְרד,  ה,  ַאּתָ ָרצֹון  ַבע  "ׂשְ
ָעָפר. ּבֶ ׁש  ּלֵ ִמְתּפַ ְגָראם  ּכִ

ְפּתָ ּסַ ׁשִ ֶחֶרב  ּבַ ַהּזֹוֵעף  ָאִחי  ֶאת 
ְמַעט."  לֹא  ְזכּוִתי  ּבִ ְוזֹאת 

ר: ּבֵ ִסיגּוְרד ּדִ   .26

ְפֶלֶצת ַהּמִ ַפְפִניר  ל  ׁשֶ מֹו  ּדָ י  ַפְכּתִ ׁשָ "ֵעת 
ַרְגֶליָך, ֶאת  אן  ִמּכָ אָת  ָנׂשָ

ָהַאְכָזר ָרקֹון  ּדְ ּבַ ֶנֱאָבק  עֹוִדי  ּבְ
יִחים." ּשִׂ ּבַ ַמֲחֶסה  ַפְסּתָ  ּתָ

ר: ּבֵ ֶרִגין ּדִ   .27

ֵרַע ּתָ ִהׂשְ ָהב  ַהּזָ אֹוַצר  ַעל  ה  ַרּבָ "ֵעת 
ֵקן,  ַהּזָ ָרקֹון  ַהּדְ ָאִחי 

ֹהֶגן ּכַ י  ְלּתִ ַ ִחּשׁ ָך  ַחְרּבְ ִאְלָמֵלא 
ּבֹו." ִנְנָעץ  ַהב  ַהּלַ חֹד  ָהָיה  לֹא 

ר: ּבֵ ִסיגּוְרד ּדִ   .28

ב ִמְתַיּצֵ אֹוְיבֹו  מּול  ַהַחִיל  ן  ּבֶ ר  ֲאׁשֶ "ּכַ
ֶחֶרב, ֵמֹחד  יץ  ַאּמִ ֵלב  ָעִדיף 

ַח ְיַנּצֵ ָרב  ּוַבּקְ ַהּנֹוָעז  ֵחם  ִיּלָ
ַהב.  ַהּלַ ֹחד  ֵקֶהה  ַוֲאִפּלּו 
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ֵלָבב ַרְך  ֵלב  ִמּמּוג  ַעז  ֶבר  ּגֶ ְוָעִדיף   .29
לֹף, ִלׁשְ ַהֶחֶרב  ֶאת  ֵעת  בֹוא  ּבְ

קֹוֵדר ֶבר  ִמּגֶ ֵמַח  ׂשָ ִאיׁש  ּוֵמיִטיב 
ּוְבֵסֶבל.  ְתָלאֹות  ּבִ ַלֲעמֹד 

ב ְוֶאְרּכַ ָאקּום  ׁשֶ ָהְיָתה  זֹו  ֲעָצְתָך   .30
 , בֹוּהַ ַהּגָ ָהָהר  ֶרֶכס  ּבְ

עֹוד ַפְפִניר  ָהָיה  ָלַעְגּתָ  ִלי  ִאְלָמֵלא 
ְזָהבֹו." ְונֹוֵצר  ַחי 

הדם  את  שתה  שמה,  ריתיל  חרבו,  בלהב  לבו  את  כרת  פפניר,  אל  והלך  רגין  פנה  אזי 
ואמר:  הפצעים,  מן  השותת 

ּכַֹח, ַאְחִליף  ֵאָרֵדם,  ֲאִני  ִסיגּוְרד,  ב,  "ׁשֵ   .31
ָהֵאׁש. ַעל  ב  ַהּלֵ ֶאת  ּוְצֵלה 

ְוֶאְבַלע  אַֹכל  ַפְפִניר  ֵלב  ֶאת  לֹות  ּכְ ַעד  י  ּכִ
ָדמֹו." ּבְ ָרִויִתי  ׁשֶ ְלַאַחר 

 
צלוי  לו שהלב  היה  נדמה  כאשר  ַשּפוד.  על  אותו  וצלה  פפניר  לבו של  את  סיגורד  נטל 
כך.  שאכן  להיווכח  מנת  על  באצבע  בו  נגע  הוא  החוצה,  קלח  כולו  הדם  וכי  כיאות 
של  דמו  את  לשונו  על  טעם  כאשר  אך  בפיו.  אותה  שם  והוא  נכוותה  האצבע  אולם 

בשיחים.  הירגזי  פטפוט  את  שמע  הוא  הציפורים.  שפת  את  לפתע  הבין  פפניר, 

ָרה: ּבְ ִרים ּדִ ּפֳ ַאַחת ַהּצִ   .32

ָמרּוַח ַפְפִניר  ַדם  ּבְ ב  יֹוׁשֵ ִסיגּוְרד  ה  "ִהּנֵ
ָהֵאׁש,  ַעל  ִלּבֹו  ֶאת  ְוצֹוָלה 

ֹיאַכל ִאם  עֹות  ַטּבָ ַהּנֹוֵתן  ים  ַיְחּכִ
נּוא." ַהּשָׂ ָרקֹון  ַהּדְ ֵלב  ֶאת 
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ָרה: ּבְ ה ּדִ ִנּיָ ׁשְ   .33

ִלְבּגֹד  ֵאיְך  ְוזֹוֵמם  ׁשֹוֵכב  ֶרִגין  ה  "ִהּנֵ
ֵאמּון, ּבֹו  ַהּנֹוֵתן  ֶעֶלם  ּבָ

ֲחָלקֹות ְלׁשֹון  ּבִ ְעּתֹו  ּדַ ִלְגֹנב  ֵאיְך 
ָאִחיו."  ל  ׁשֶ מֹותֹו  ֶאת  ְוִלְנקֹם 

ָרה: ּבְ ית ּדִ ִליׁשִ ׁשְ   .34

ָפַתִים ַהּשְׂ ק  ּפֹוׂשֵ ל  ׁשֶ ָהָאפֹר  ֹראׁשֹו  ֹרת  "ּכְ
יִהּנֹם, ּגֵ ִייַרׁש  ְלַמַען 

ַמר ׁשָ ַפְפִניר  ָעָליו  ָהב  ַהּזָ אֹוַצר  ָאז 
ֵתר."  ִיּוָ ָיָדיו  ּבְ ּלֹו  ּכֻ ל  ּכָ

ָרה: ּבְ ְרִביִעית ּדִ   .35

ָאְזנֹו ֶאת  ן  ִיּתֵ ִאם  ב  ֵיָחׁשֵ "ְלָחָכם 
נּו. ֵמִאּתָ ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ ָלֵעצֹות 

רּויֹות ּכְ ַח,  ּמֵ ְיׂשַ ָהעֹוְרִבים  ֵלב  ֶאת  ְך  ּכָ
ֵאב."  ַהּזְ ָאְזֵני  ַער  ּיַ ּבַ ֵהן 

ָרה: ּבְ ית ּדִ ַהֲחִמיׁשִ   .36

ְיֵתָרה ִנינּות  ׁשְ ּבִ ָרב  ַהּקְ ֵעץ  ֵנַחן  "לֹא 
ָיסֹות, ּגְ ל  ׁשֶ יא  ְצּבִ ִמּמַ ְדָרׁש  ּנִ ּכַ

ָהַאִחים ְלַאַחד  ִלְחיֹות  יַח  ַיּנִ ִאם 
ָקַטל."  ַפְפִניר  ֶאת  ׁשֶ ְלַאַחר 

ָרה:  ּבְ ית ּדִ ִ ּשׁ ׁשִ   .37

ַהַחִיל  ן  ּבֶ ִיְהֶיה  ָנה  ּקָ ּתַ ְללֹא  ִסיל  "ּכְ
ע, ּבָ ׁשְ ַהּמֻ אֹוְיבֹו  ַעל  ָיחּוס  ִאם 

לֹו, ר  ּקֵ ִ ּשׁ ׁשֶ ָבל  ַהּנָ ן,  ָיׁשֵ ֶרִגין  ה  ִהּנֵ
ַדַעת." ִמּלָ ָהִאיׁש  ַחף  ֹזאת  ַאְך 
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ָרה: ּבְ ִביִעית ּדִ ְ ַהּשׁ   .38

פֹור ַהּכְ ִמן  ִפיל  ַהּנָ רֹאׁש  ֶאת  ַלַהב  ּבְ ֹרת  "ּכְ
ָהב, ַהּזָ ְצִמיֵדי  ֶאת  ְוַקח 

ּלֹו, ּכֻ ל  ּכָ ָהאֹוָצר  ָיְדָך  ּבְ ְיִהי  ְך  ּכָ
ַמר." ׁשָ ַפְפִניר  ָעָליו  ָהאֹוָצר 

ר: ּבֵ ִסיגּוְרד ּדִ   .39

כּות ַהּזְ ֶרִגין  ל  ׁשֶ ֶחְלקֹו  ּבְ ּפֹל  ּתִ "לֹא 
מֹוִתי,  ַעל  ָבִרים  ּדְ ר  ְלַסּפֵ

ַיַחד ֵניֶהם  ׁשְ לּו  ִיּפְ י  ַחְרּבִ ַלַהב  ּבְ י  ּכִ
ְמֵהָרה." ּבִ יִהּנֹם  ּגֵ ְוִייְרׁשּו 

אזי  שניהם.  דם  את  ושתה  פפניר  של  לבו  את  אכל  רגין,  של  ראשו  את  כרת  סיגורד 
הירגזי: את  סיגורד  שמע 

ֵאין  י  ּכִ ִסיגּוְרד,  טֹל,  ָהב  ַהּזָ ְצִמיֵדי  "ֶאת   .40
ִליֹרא,  ְלֶמֶלְך  ָנֶאה  ֶזה 

ְלֹיִפי, מֹוָה  ּכָ ֵאין  תּוָלה  ּבְ י  ָיַדְעּתִ
זּוְגָך. ת  ּבַ ָהַעְלָמה  ְהֶיה  ּתִ

יּוִקי  ּגְ ֶאל  ַהּמֹוִביל  ִביל  ְ ַהּשׁ הּוא  ָירֹק    .41
ַחִיל, ן  ּבֶ ל  ׁשֶ ּגֹוָרלֹו  ְוהּוא 

ֶלְך ַהּמֶ ל  ׁשֶ ּתֹו  ּבִ ִהיא  ן  ּלָ ִמּכֻ ָנָאה 
ָזָהב." ּבְ ִלְקנֹוָתּה  ּתּוַכל 

ָרה: ּבְ ִצּפֹור ַאֶחֶרת ּדִ   .42

ִהיְנַדְרְפיֹול ָרַמת  ּבְ ב  ִנּצָ ָרם  ן  ּכָ "ִמׁשְ
ֵאׁש,  ל  ׁשֶ ַעת  ַטּבַ ּוְסִביבֹו 

ִלְבנֹותֹו  ָחרּוִצים  ִאים  ּנָ ּבַ ְקדּו  ׁשָ
ָהב. ַהּזָ ְנַהר  ְלֶהֶבת  ַ ִמּשׁ
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ָהָהר ַעל  ָנה  ְיׁשֵ  – זֹו  ִהיא  ַחִיל  ִביַרת  ּגְ   .43
ְמַלֶהֶטת ָהֵאׁש  ּוְסִביָבּה 

ַקר ּדָ ִאיג  ן  ּכֵ ְוַעל  ָקְטָלה  ֶריָה  ְמַחּזְ
ָנה. ׁשֵ עֶֹקץ  ּבְ ָרּה  ׂשָ ּבְ ֶאת 

ה, ַקְסּדָ ּבְ ה  ֲחבּוׁשָ ָהר  ּבָ ְרֶאָה  ּתִ  .44
ְך ַרּמָ ַעל  ָרְכָבה  ָרב  ַהּקְ ן  ּמִ ׁשֶ זֹו 

ְיִקיֶצָה, ָנָתּה  ְ ִמּשׁ ַח  ַהְמַנּצֵ לֹא 
ְזרּו." ּגָ ַהּנֹוְרנֹות  ְך  ּכָ י  ּכִ הּוא  ּגֹוָרְלָך 

אותה  ומצא  פפניר  של  מאורתו  אל  שבא  עד  פפניר  של  עקבותיו  בנתיב  סיגורד  רכב 
העמודים  כל  גם  וכך  בברזל.  יצוקים  עצמם  והשערים  השערים  משקופי  היו  פתוחה. 

באדמה.  עמוק  שקוע  שהיה  במשכן 
כמו  גדולות.  תיבות  בשתי  האיש  נתן  אותו  ורב,  עצום  זהב  אוצר  סיגורד  מצא  שם 
נוספים  וחפצים  רֹוטי  החרב  בזהב, את  רקועה  ִשְריה  האימים,  לקח משם את קסדת  כן 
בטרם  בדרכו  ללכת  סירב  הסוס  אך  גראני,  של  גבו  על  העמיס  אלה  את  רב.  ערך  בעלי 

באוכף. סיגורד  ישב 

הערות
שתי שורות הסיום חסרות במקור.   .3

כוונתו של פפניר לכך שאמו של סיגורד, יורדיס, נחטפה בידי אלפים לאחר מות בעלה, זאת ככל הנראה    .7
בשל רכות לבם של בני ביתה שסירבו לצאת לעזרתה. 

15-11.  מוטיב שאלות ותשובות רווח באדה ובסאגה הנורדית. אולם דיון מסוג זה מפיו של פפניר הגוסס מעיד 
כי מדובר בשזירת קטע שלא היה שייך במקור ליצירה. הקטע כולו מופיע בפרפראזה בוולסונגה. 

ל ַהּנֹוְרנֹות ֵאיֶנּנּו ָאִחיד: בנוסף לשלוש הנורנות הנודעות, יודעת הסאגה גוזרות גורל נוספות לא  מֹוָצָאן ׁשֶ   .13
מעט, שהרי אין בידי שלוש עלמות הגוזרות את גורל כל היילוד לעמוד בקצב גידול האוכלוסייה. 

ָבִלין: המוכר לנו מנבואת בעלת האוב, הוא ריבון הגמדים. ּדְ  
סּוְרט: ריבון עולם האש, אויב האלים הגדול שיילחם בהם במלחמת רגנרוק.   .14

בשירת   18 הערה  וראו  קרב,  שדה  פירושו  אשר   ,Vigrith  – לוויגריד  הנראה,  ככל  הכוונה,  ִניר:  אֹוְסקֹוּפְ   .15
ופתרודניר.

יְפרֹוְסט: גשר הקשת בענן (המחבר את מידגרד עולם בני האנוש עם אסגרד, משכן האלים) האמור לקרוס  ּבִ  
במלחמת רגנרוק.

�
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קסדת האימים – ”ægis-hjalmr“ במקור. כשמה כן היא, באה לעורר חרדה בלבו של האויב. קסדת האביר   .17
הקודר מחפירות סאטֹון־הּו, בריטניה. 

שתי שורות סיום חסרות במקור.   .18
י: על פי המקור הגרמני (וראו את שירת הניבלונגים) היה זה רגין הגמד, חרש הברזל  ְלּתִ ַ ָך ִחּשׁ ִאְלָמֵלא ַחְרּבְ   .27

הנודע, שצרף וחישל את חרבו של סיגורד־זיגפריד. 
29-28.  שני בתי השיר הועתקו, ככל הנראה, בשינוי צורה, ממשלי המרומם – הובמול. 

קטע הקישור לאחר בית 30. ריתיל – Rithil, מילולית: "הנע מהר".   
פרפראזה של קטע הציפורים מופיעה בוולסונגה.   .32

הפנייה בגוף ראשון בשתי השורות הראשונות והמעבר לגוף שלישי בשתי הבאות, כך במקור.    .34
ַח: לקראת הסעודה הצפויה להם לאחר מות פפניר ורגין. מן המוטיבים והדימויים  ּמֵ ְיׂשַ ֶאת ֵלב ָהעֹוְרִבים    .35

השכיחים בשירת ימי הביניים. 
ֵאב: המתכונן אף הוא לסעודה. ַער ָאְזֵני ַהּזְ ּיַ רּויֹות / ֵהן ּבַ ּכְ  

ָרב: בהשאלה – לוחם.  ֵעץ ַהּקְ   .36
פֹור: הכוונה לרגין, אולם זה מעולם לא היה נפיל. טעות תמוהה, שכן  ַהּכְ ִמן  ִפיל  ַהּנָ רֹאׁש  ַלַהב ֶאת  ּבְ רֹת  ּכְ   .38
מדובר בנושא מוכר היטב. היו בין החוקרים שביקשו לפרש את המשפט כניסיון – מגושם משהו – להציג 

בכך את כסילותו של הירגזי, דימוי לפטפטן טיפש, בין היתר באגדות עם סלביות.
יּוִקי: Gjuki, אביהם של גונאר וגודרון.  ּגְ   .41

אינו  הגיאוגרפי  המיקום  הרים.  רכס  הנראה  ככל  הינד'.  'רמת  מילולית,   .Hindarfjoll ִהיְנַדְרְפיֹול:  ָרַמת  ּבְ   .42
ידוע. 

ִביַרת ַחִיל ִהיא זֹו: ברינהילד, הלוחמת הגדולה בקרב הווליקיריות. ּגְ   .43
ֶריָה ָקְטָלה: ברינהילד נהגה להתחרות עם מחזריה בהטלת כידון. הכושלים בתחרות שילמו בחייהם.  ְמַחּזְ  

ָנה: Ygg, משמותיו של אודין.  ֹעֶקץ ׁשֵ ָרּה ּבְ ׂשָ ַקר ֶאת ּבְ ן ִאיג ּדָ ְוַעל ּכֵ  
ְך: הכוונה לסוס וינגסקֹורניר – Vingskornir. מילולית, 'המביא ניצחון'. ָרְכָבה ַעל ַרּמָ   .44

סיום בפרוזה: החרב רֹוטי – Hrotti. מילולית: 'הננעץ'. 
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Hervararkvitra – יַרת ֶהְרוֹור ׁשִ
אינה  רוב  פי  שעל  אף  האיסלנדית  בשירה  הבולטים  ההישגים  מן  ֶהְרוֹור,  יַרת  ׁשִ הבלדה 
 – והיידרק  הרוור  של  בסאגה  ה'  בפרק  מופיעה  הפיוטית,  האדה  במכלול  משובצת 
על  מספרת  הסאגה  עלילה  האמנותי.  בערכה  בולטת  יצירה   ,Hervarar saga ok Heiðreks
מלחמות בין הגותים להונים במאה החמישית. אולם יותר משהיא סיפור עלילותיו של 

 .Tyrfing  – טירפינג  ששמה  הקטלנית  החרב  פלאי  תיאור  היא  המלך, 

ניקולאי  הנורדית. פטר  נורווגית של הסאגה  להוצאה  איור  מותה של הרוור בסאגה על שמה. 
 .1885  ,(Arbo) ארבו 

שני  ללכוד  עלה  רוסיה,  ושליט  אודין  של  נכדו   ,Svafrlami  – ְסָוְפָלִמי  המלך  בידי 
חרב  לו  לחשל  אותם  ולהכריח  שמותיהם,   Dollin  – ודֹולין   Dvalinn  – ְדָבלין  גמדים, 
לגדוע  ותוכל  יעדה  את  תחטיא  לא  לעולם  לעד,  חלודה  תעלה  שלא  מזהב  ניצב  בעלת 
מחיר.  יש  יתרון  שלכל  הוא  המפורסמות  מן  אולם  בד.  פיסת  חותכת  שהיא  כשם  ברזל 
שיישלף  פעם  בכל  הלהב.  על  קללה  הברזל  חרשי  הגמדים  הטילו  זו  לקביעה  ֵערים 
ואכן,  עצמו.  החרב  בעל  של  למותו  ויביא  ואסון  פורענות  המעשה  ימיט  הנדן,  מן 
שמות  "לוח  (ראו  הוויקינגי  רֶסֶקר  הּבֶ  ,Arngrím  – ַאְרְנְגרים  מידי  המלך  ְסָוְפָלִמי  נפל 
הוא  לבנו,  החרב  טירפינג  את  האב  הוריש  העת  בבוא  חרבו.  את  ירש  וזה  ומונחים"), 
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 Hjálmar ָילָמר –  Angantýr. הבן, יחד עם אחד־עשר אחיו, יצא למלחמה על  ַאְנַגְנטיר – 
 – בַסְמסֹו  ונקברו  חלל  כולם  נפלו  האחים  המלא).  בשמו   Orvar-Odd)  Odd  – ואוד 
אנגנטיר  עם  יחד  המקוללת  החרב  את  לקבור  דאג  אוד  קטגאט.  שבמצר  האי   ,Samsø

בעליה. 
גבר  בגדי  ללבוש  נהגה  הלב  עזת  העלמה  ֶהרוֹור.  ושמה  יחידה  בת  הייתה  לאנגנטיר 
העת  שבבוא  עד  רב  כה  היה  בקרבות  כישרונה  במסעותיהם.  הוויקינגים  אל  ולחבור 
על  והרוור,  סמסו,  לחופי  ספינתם  עגנה  אחד  יום  הוויקינגים.  למנהיגת  הרוור  הייתה 
בחיפוש  והרוחות שעלה באש,  רדוף השדים  האי  לילה אל  יצאה עם  רעיה,  אזהרת  אף 

הבלדה.  פותחת  כאן  עמו.  הקבורה  החרב  בטירפינג,  לזכות  ובניסיון  אביה  קבר  אחר 
היצירה  גיבורת  הוויקינגים,  בת  הרוור,  של  ברשעותה  הקורא  את  מפתיעה  הבלדה 
גדולה  כה  החרב  אל  תשוקתה  הניבלונגים.  בשירת  קרימהילד  את  הדעת  על  המעלה 
משיבה  לפניה  זאת  מציין  אביה  כאשר  בניה.  גורל  את  כך  לשם  להקריב  מוכנה  שהיא 
בנה רק  כך קרימיהליד מקריבה את  לי."  בני? הדבר לא אכפת  "גורלם של  לו העלמה: 
בידיעה  באחיה,  להילחם  שיצא  מנת  על  בעלה,  אטילה  של  חמתו  את  לעורר  מנת  על 

למות.  גורלם  את  גוזרת  היא  שבכך 
הוולקיריות,  הנורנות,  עם  יחד  נשות־על,  של  חבורה  אל  הרוור  חוברת  זה  במובן 
על  אשר  וֶהלה  לפניה  גלוי  שהעתיד  הוֹולָבה  בתּפוחיה,  הנעורים  את  המשיבה  אידּון 

מכן.  לאחר  וגם  מותו  עד  מלידתו  הגבר  של  גורלו  את  שגוזרות  מי   – התופת 
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יַרת ֶהְרוֹור ׁשִ

ֶעֶרב ְלֵעת  ה  ְגׁשָ ּפָ מּוְנָרָואג  ִמְפַרץ  ּבְ   .1
ֹצאנֹו. ֶאת  ְנִהיג  ַהּמַ רֹוֶעה  ּבְ ַעְלָמה 

ָהרֹוֶעה:    .2

ִאי, ּבָ ֶעֶרב  ְלֵעת  ְך  ְלַהּלֵ ן  "ְמֻסּכָ
ַעְלָמִתי." יֵתְך,  ּבֵ ֶאל  ָלׁשּוב  ָלְך  מּוָטב 

ֶהְרוֹור:    .3

ה ַחּיָ ְוֶנֶפׁש  ּבֹו  ּכֹן  ִלׁשְ ִית  ּבַ ִלי  "ֵאין 
י.  ְרּכִ ִמּדַ ָאסּור  לֹא  אן.  ּכָ יָרה  ַמּכִ ֵאיִני 
ה, ִחּלָ ּתְ ִלי  ֱאֹמר  ָנא  ֵלְך  ּתֵ ֶטֶרם  ּבְ ַאְך 

יֹוְרָבְרד?" ל  ׁשֶ ֶבר  ַהּקֶ ֶאל  ֶרְך  ַהּדֶ ִהיא  ֵהיָכן 

ָהרֹוֶעה:   .4

ִיְך  ַחּיַ ֶאת  ן  ְלַסּכֵ רֹוָצה  ַאּתְ  ֵאין  "ִאם 
ַעְלָמִתי. זֹאת,  ֶאת  ָלַדַעת  לֹא  מּוָטב 
ּנּוַכל." ׁשֶ ָכל  ּכְ נּו  ַנְפׁשֵ ַעל  ָננּוס  ּבֹוִאי 

--------------------

ֶהְרוֹור:   .5

ִויִקיְנִגים. ת  ּבַ ְיֵדי  ֶאת  ְלַרּפֹות  ּתּוַכל  "לֹא 
ָזָהב ֶרת  ְרׁשֶ ׁשַ י,  ְרּכִ ּדַ ֶאת  ְרֶאה  ּתַ ִאם 
ְנֹצר ּתִ יָך  ּפִ ֶאת  ִאם  ל.  ַקּבֵ ּתְ ְתמּוָרה  ּבִ

ַעת." ַטּבַ לֹא  ֲעִדי  לֹא  ָדָבר,  ּבְ ה  ְזּכֶ ּתִ לֹא 
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ָהרֹוֶעה:   .6

ְצָלִלים ֶאֶרץ  ּבְ אן  ּכָ ְך  ְלַהּלֵ ָדד  "ּבָ
ְמַלֶהֶטת ָהֵאׁש  אן  ּכָ הּוא,  ֵטרּוף  ל  ׁשֶ ה  ַמֲעׂשֶ

ִחים, ִנְפּתָ ָבִרים  ַהּקְ יר,  ּדִ ְוַעל  ֶדה  ׂשָ ַעל 
ּנּוַכל." ׁשֶ ְזַמן  ל  ּכָ נּו  ַנְפׁשֵ ַעל  ָננּוס  ּבֹוִאי 

ֶהְרוֹור:   .7

י ִלּבִ ֶאת  ַמְחִריִדים  ֶבר  ַהּקֶ לֹא  ָהֵאׁש  "לֹא 
ֶלָהבֹות ּבְ ָהִאי  ל  ּכָ ַיֲעֶלה  ַוֲאִפּלּו 

ְלאֹוֵיב.  לֹוֵחם  ַנע  ִיּכָ לֹא  ְלעֹוָלם 
ּה." ּבָ ֵאֵלְך  ֶרְך  ַהּדֶ ֶאת  ן  ּכֵ ַעל  ִלי  ַהְרֵאה 

גואה  העוז  הרוור,  העלמה.  מן  הרחק  היער,  אל  נפשו  על  כבר  זה  נס  שהרועה  אלא 
אליהם  באה  היא  בלהבות.  ועולים  נפתחים  קברים  ראתה   – המתחולל  למראה  בלבה 
אזי  הוויקינגים,  קברות  אל  הגיעה  וכך  עשן,  ובתימרות  בלהבות אש  חלפה  מורא,  ללא 

דיברה:

ְמָך, ׁשִ ּבְ ַהּקֹוֵראת  ֶהְרוֹור  זֹו  ַאְנַגְנִטיר,  "קּום,   .8
טֹוָפה. ֶרֶחם  יֹוֵצאת  ַהְיִחיָדה,  ָך  ּתְ ּבִ

ִלְסָוְפָלִמי, ִדים  ּמָ ּגַ לּו  ְ ִחּשׁ ַהֶחֶרב  ֶאת 
אֹוָתּה. ִלי  ט  הֹוׁשֵ ָנא  ִקְבְרָך  ֵמֲעַפר 

ָהִקיצּו, ְוֶהְרָבְרד,  ְויֹוְרָבְרד  ָראִני  קּומּו, 
ָהִאיָלן, י  ְרׁשֵ ׁשָ ׁשֹוְכֵני  יבּו  ַהְקׁשִ ִלי 

ָחֶזה, ַעל  ְרָיה  ְוׁשִ ֹמֶתן  ַעל  ֶחֶרב  ִחְגרּו 
ִמְלָחָמה. ְוִצּיּוד  ַוֲחִנית  ָמֵגן  ְטלּו 

ם ֶנֱהַפְכּתֶ ָהֵכיַצד  ם,  ַאּתֶ ַאְרְנְגִרים  ֵני  ּבְ ֵהן   .9
ָוֶנֶפׁש? ֵלב  ִלְרֵפי  נֹוָעִזים  ָבִרים  ִמּגְ

מּוְנָרָואג ִמיׁשֹור  ּבְ ֵאיפּוָרה  ֵני  ּבְ ַהְיָסְרבּו 
יַח? ְלָהׂשִ י  ְוִעּמִ קֹוִלי  ֹמַע  ִלׁשְ
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ָלִבים ַהּכְ ּגּוְפֶכם,  ֶאת  ה  ָהִרּמָ ַכְרֵסם  ּתְ  .10
ָרְקבּו. ּתֵ ָעָפר  ּבֶ פּו,  ּסְ ְיׁשַ ְרֶכם  ׂשַ ּבְ ֶאת 

ל ֵ ִחּשׁ ָבִלין  ּדְ ׁשֶ ַהֶחֶרב  ֶאת  ִלי  ָהבּו 
ִמְלָחָמה."  ִלְכִלי  ֶגר  ּפֶ ִריְך  ּצָ ַמה  ְוִכי 

ַאְנַגְנִטיר:   .11

י, ּתִ ּבִ ֶהְרוֹור  הֹו  זֹוֶעֶמת,  ַאּתְ  ָמה  "ַעל 
ְך, ְלַנְפׁשֵ ֶעְלּבֹון  ֵהן  ִפיְך  ּבְ ׁשֶ ָללֹות  ַהּקְ

ָרה, ּתְ ִנְסּתַ יָנֵתְך  ּבִ ְך,  ְעּתֵ ּדַ ִנְטְרָפה 
ְבָרם? ִמּקִ ֵמִתים  ִקיִצי  ּתָ ה  ּזֶ ַמה  ַעל 

ָחה, ּפָ ִמׁשְ ן  ּבֶ ְולֹא  ָאב,  אֹוִתי  ָקַבר  לֹא 
ים, ַחּיִ ַנִים  ׁשְ ַיד  ּבְ ָהְיָתה  ִטיְרִפיְנג  ֶחֶרב 

ֶהְחִזיק." ּה  ּבָ ֵמֶהם  ֶאָחד  ַרק  ְלַבּסֹוף 

ֶהְרוֹור:   .12

ַהֶחֶרב ְוִטיְרִפיְנג  ֱאֶמת  ָבֶריָך  ּדְ "ִאם 
ּגּוְפָך ֶאת  ַהּבֹוֵרא  ָיֶדיָך,  ּבְ ֵאיָנּה 

ֵאיְנָך א  ּמָ ׁשֶ ֲאָבל  ֵלם.  ׁשָ ָיִניַח 
ַהב?" ַהּלַ ֶאת  ָך  ְלִבּתְ ְלהֹוִריׁש  ָנכֹון 

אמר: אנגנטיר  מסביב.  הפתוחים  הקברים  את  והקיפה  אש  להבת  פרצה  אזי 

ֶבר, ְוַהּקֶ אֹול  ְ ַהּשׁ ֲעֵרי  ׁשַ "ֲחׂשּוִפים   .13
ֵרָפה, ׂשְ ְלֶהֶבת  ׁשַ ּבְ ָהִאי  ל  ּכָ ְועֹוֶלה 

י, ּתִ ּבִ נּוִסי,  א  ָאּנָ ְרֶאה,  ַהּמַ ּנֹוָרא  ַמה 
ְסִפיָנֵתְך." ִסּפּון  ֶאל  ֵהָחְפִזי  ַרְגֵלְך,  ִאי  ׂשְ

ֶהְרוֹור:   .14

ּתּוַכל ַעם  ּפַ לֹא  ַאף  ה,  ַהּזֶ ְיָלה  ַהּלַ "לֹא 
ָהֵאׁש, ִמן  ֲחָרָדה  י  ִקְרּבִ ּבְ ְלעֹוֵרר 

ִהיא רֹוָאה  ַוֲאִפּלּו  ָך  ּתְ ּבִ ֵלב  ִנְבָהל  לֹא 
ַער."  ַ ּשׁ ּבַ ְלָפֶניָה  ב  ּצָ ַהּנִ ֵמת  רּוַח 
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ר: ּבֵ ַאְנַגְנִטיר ּדִ   .15

ָלְך, ֹאַמר  ֹזאת  ה  ִהּנֵ ֶהְרוֹור,  ִלי,  יִבי  "ַהְקׁשִ
ְרָענּות. ּפֻ א  ֲאַנּבֵ ָנִסיְך  ל  ׁשֶ ְלִבּתֹו 

ת, ּבַ ִלי,  ַהֲאִמיִני  ה,  ַהּזֶ ִטיְרִפיְנג  ַלַהב 
יַרִיְך. ַיּקִ ְלָכל  הּוא  ָיִביא  ֶות  ַהּמָ ֶאת 

ֵלב, ַעז  ַחִיל  ן  ּבֶ הּוא  ְוִיְהֶיה  ְלִדי  ּתֵ ן  ּבֵ  .16
יר. ָהַאּבִ ְיָהבֹו  ִליְך  ַיׁשְ ִטיְרִפיְנג  ַעל 

ָהֶעֶלם,  ַהְיְדֶרק,  ם  ֵ ּשׁ ּבַ ֵרא  ִיּקָ ּכֹל  ִפי  ּבְ
ֶמׁש." ֶ ַלּשׁ ַחת  ִמּתַ ָבִרים  ּגְ ּבַ יץ  ָהַאּמִ

ֶהְרוֹור:   .17

ָאֹנִכי ְמִטיָלה  ְקָלָלה  ַלַחׁש  ה  "ִהּנֵ
ָעָפר. ּבֶ ְלעֹוָלם  ָרְקבּו  ּתֵ ֶכם,  ּלְ ּכֻ ַעל 

ֶבר,  ִמּקֶ ִלי  ט  הֹוׁשֵ ָנא  ד  ּמָ ּגַ ל  ׁשֶ ְמַלאְכּתֹו  ֶאת 
ַהֶחֶרב." ֶאת  ָך  ּתְ ִמּבִ יר  ְלַהְסּתִ ָיֶאה  לֹא 

ר: ּבֵ ַאְנַגְנִטיר ּדִ   .18

ִתי ַיְלּדָ ֵעיַני,  ּבְ ֱאנֹוׁש  ת  ּבַ ֵאיֵנְך  "ַאּתְ 
ִתים, ַהּמֵ ִקְבֵרי  ין  ּבֵ ְך  חֹׁשֶ ּבַ ַהּפֹוַסַעת 

ַהֲחִנית, ָיָדּה  ּבְ ְלֶהֶבת,  ַ ּשׁ ּבַ ָלה  ּכָ לֹא 
ַלּתֶֹפת." ַתח  ַהּפֶ מּול  ה  ְוַקְסּדָ ְרָיה  ׁשִ ּבְ

ֶהְרוֹור:   .19

ָהֶרַגע ַעד  מּוָתה  ּתְ ת  ּבַ ָהִייִתי  ּכֹל  ֵעיֵני  "ּבְ
ַאֲחֶריָך. ׁש  ְלַבּקֵ ְלָכאן  ָיָצאִתי  ּבֹו 

ֵגן, ַהּמָ ִקְלַלת  ֶאת  ִלי,  ָהֵבא  ַהב  ַהּלַ ֶאת 
ּכֹוֵרת." ָיְלָמר  ר  ׂשַ ּבְ ֶאת  ְרָיה,  ׁשִ ַעל  נּוא  ַהּשָׂ
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יב: ַאְנַגְנִטיר ֵהׁשִ   .20

ח, ֻמּנָ הּוא  ֵתַפי  ּכְ ין  ּבֵ ָיְלָמר  ר  ׂשַ ּבְ ֶאת  "ַהּכֹוֵרת 
ְמלָֹהט. יד  ַלּפִ ּכְ ְלֶהֶבת  ׁשַ ּבְ ֶנֱעָטף 

ָחֵרף ּתְ ּה  ַנְפׁשָ ֶאת  עֹוָלם  ּבָ ַעְלָמה  ֵאין 
ָיֶדיָה." ּבְ ַהּיֹוֵקד  ַהב  ַהּלַ ֶאת  ֶלֱאֹחז 

יָבה: ֶהְרוֹור ֵהׁשִ   .21

ֶבר  ַהּקֶ ִמן  אֹותֹו  ִלי  יט  ְותֹוׁשִ קּום  ּתָ "ִאם 
ַהֶחֶרב,  ֶאת  ָיִדי  ּבְ ְוֶאּטֹל  ִאיָרא  לֹא 

ָהאֹוֶכֶלת ָהֵאׁש  ִמן  ִנְבָהל  לֹא  י  ִלּבִ י  ּכִ
ְדַעְך."  ּתִ זֹו  ד  ּוִמּיָ ּה  ּבָ יט  ַאּבִ ִאם  י  ּדַ ֵהן 

ר: ּבֵ ַאְנַגְנִטיר ּדִ   .22

ֶכל ׂשֵ ְרַפת  ֹזאת  ִעם  ַאְך  ָאְמָנם  ַאּתְ  יָצה  "ַאּמִ
ַהּתֶֹפת, ֶאל  קּוחֹות  ּפְ ֵעיַנִים  ּבְ ֹוֶעֶטת  ַהּשׁ

ַהֶחֶרב, ֶאת  ֹזאת  ּבָ ָלְך  ָלֵתת  ִלי  מּוָטב 
ָהַאַחת." י  ְלִבּתִ ְלָסֵרב  אּוַכל  לֹא 

ֶהְרוֹור:   .23

ִסיְך ַהּנָ ָך,  ּדְ ִמּצִ ְנבֹוָנה  "ַהְחָלָטה 
ָהָאֵפל. ְברֹו  ִמּקִ ַחְרּבֹו  ִלי  ַהּמֹוֵסר 
הּוא  ָיִדי  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה  ַהּזֶ ַהב  ַהּלַ י  ּכִ

נֹוְרֶוְגָיה." ל  ּכָ אֹוְצרֹות  ַעל  ֵעיַני  ּבְ ָעִדיף 

ר: ּבֵ ַאְנַגְנִטיר ּדִ   .24

ּגֹוָרֵלְך ִנְגַזר  ֵהן  ָהֻאְמֶלֶלת,  י  ּתִ ּבִ "הֹו, 
ַעְלָמִתי.  ה,  עֹוׂשָ זֹו  ְמָחה  ׂשִ ּלְ ַמה  ְוִכי 

ִטיְרִפיְנג י  ּכִ ָלְך  ְוֹאַמר  ֶאְחֹזר  ַעם  ּפַ ׁשּוב 
יֵתְך."  ּבֵ ֵני  ּבְ י  ָראׁשֵ ַעל  ְרָענּות  ּפֻ יֹוִריד 
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ֶהְרוֹור:    .25

ָנִסיְך ת  ּבַ ֵלְך  ּתֵ צֹוֶהֶלת  ֶנֶפׁש  "ּבְ
ָים. ֵלב  ּבְ ים  ּלִ ַהּגַ סּוֵסי  ַעל  ב  ְוִתְרּכַ

ִלי, ת  ִאְכּפַ לֹא  ָבר  ַהּדָ ַני?  ּבָ ל  ׁשֶ ּגֹוָרָלם 
ָאִבי." ָבֶריָך,  ִמּדְ ִאיָרא  לֹא  ן  ּכֵ ְוַעל 

ר: ּבֵ ַאְנַגְנִטיר ּדִ   .26

ַהֶחֶרב, ַלַהב  אֹוָתְך  ֵרת  ְיׁשָ ה  ַרּבָ "ֵעת 
ָיְלָמר, רֹוֵצַח  ֶאת  ָדן  ּנָ ּבַ ְמִרי  ׁשִ ַאְך 
ָמׁשּוַח, ַרַעל  ּבְ י  ּכִ ֵמֻחּדֹו  ְמִרי  ָ ִהּשׁ

יִהּנֹם. ּגֵ ִיּסּוֵרי  ּבְ ֵמת  ּבֹו  ַהּנֹוֵגַע 

י ְוָיֹכְלּתִ ַהְלַואי  ַעְלָמִתי,  לֹום,  ׁשָ ִאי  ׂשְ  .27
יִרים, ַאּבִ ֵריַסר  ּתְ ל  ׁשֶ אֹון  ְך  ּבָ ְלָהִפיַח 

ָהָאב, ַאְרְנְגִרים  ל  ׁשֶ ִנים  ַהּבָ ר  ֵנים־ָעׂשָ ׁשְ
ֵעת."  ְללֹא  מֹוָתם  ּבְ ּנֹוַתר  ׁשֶ ָהאֹון  הּוא 

ָרה: ּבְ ֶהְרוֹור ּדִ   .28

ָאִבי. ֶבר,  ּקֶ ּבַ ֶנֶפׁש  ְלַות  ׁשַ ַדע  ּתֵ "לּו 

ִלי. קֹוֵראת  ֶרְך  ְוַהּדֶ ֲאִני  ֶזת  ֶנְחּפֶ ַאְך 
א ּבָ ה  ִהּנֵ י  ּצִ ּקִ ׁשֶ יִתי  ּמִ ּדִ ְלֶרַגע 

ִביִבי."  ִמּסְ ֶלָהבֹות  ֲערּו  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ

�
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הערות
.Hauksbók – שתי שורות הפתיחה אינן מופיעות במקור והן לקוחות מתוך כתב היד הֹוקסּבֹוק   .1

ִמְפַרץ מּוְנָרָואג: Munarvág, ככל הנראה הפלגת דמיונו של המחבר העלום.  
יֹוְרָבְרד: Hjorvarðr, אחד מאחיו של אנגנטיר, אביה של הרוור.   .3

גם בית זה נלקח ברובו מכתב היד הוקסבוק.   .7
קּומּו, ָראִני...: Hervarðr, Hjorvarðr, Hrani, שלושה משמות אחיו של האב.   .8

טֹוָפה: Tofa, אשת אנגטיר, אמה של הרוור.   
ֵאיפּוָרה: Eyfura, בתו של ְסָוְפָלִמי, מי שנחטפה בידי ארנגרים והייתה אם בניו.   .9

ל: שמו של אחד משני הגמדים שצרפו את החרב. ֵ ָבִלין ִחּשׁ ּדְ ַהֶחֶרב ׁשֶ   .10
ים: הכוונה לילמר ואוד שקברו את 12 האחים.  ַנִים ַחּיִ ַיד ׁשְ ּבְ   .11

ֵלם: המקור בנושא זה אינו ברור, והתרגום הוא במידה רבה פרשנות. הסתירה,  ָיִניַח ׁשָ ּגּוְפָך /  ַהּבֹוֵרא ֶאת    .12
כביכול, שלפיה ניתן לשנות את גורלו של המת, מקורה באמונה כי המתים שוכנים בקברם בדמות רוחות, 

אולם גורלם נגזר סופית רק לאחר כניסתם בשערי התופת הנורדי. מכאן הטעם באיומיה של הרוור.
ם ַהְיְדֶרק, ָהֶעֶלם: Heiðrek, בנה של של הרוור. על שמו קרויה הסאגה. ֵ ּשׁ ּבַ   .16

ר ָיְלָמר ּכֹוֵרת: שלושה תיאורים שונים לחרב. ׂשַ ְרָיה, ֶאת ּבְ נּוא ַעל ׁשִ ֵגן, / ַהּשָׂ ֶאת ִקְלַלת ַהּמָ   .19
ים: בהשאלה, ספינות. ּלִ סּוֵסי ַהּגַ   .25

�  � �
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 Sigrdrífumál – ְבֵרי ִזיְגְדִריָפה ּדִ

הערת מבוא

להימצא  היה  אמור  הסיום  כולו.  רגיוס  היד  בכתב  ביותר  הפגום  המקטע  היא  זו  בלדה 
מי  היה  כן  כמו  קטוע.  נותר  והמסופר  בקודקס,  החסרים  הפוליו  דפי  משמונת  באחד 

העלילה.  רצף  את  משבשים  ואלה  למקור,  שלמים  בתים  שהוסיף 
(מכאן  ברינהילד  היא  ִזיְגְדִריָפה,  של  גילויה  הוא  הפואמה  גרעין  אחרת,  או  כך 

השיר:  של  החלופי  שמו 
ידי  על   (Brynhildarljóð
שמוקדשים  מעשה  סיגּורד, 
 -1) פתיחה  בתי  ארבעה  לו 
מוקדשת  הבלדה  יתרת   .(4
על  הרּונים  קסמי  להוראת 
 22 בבית  ברינהילד. החל  ידי 
 12 מוצאים  אנו  הסוף  ועד 
הוולקיריה  שמעניקה  עצות 
בין  קשר  כל  אין  לסיגורד. 
הפועלות.  לנפשות  העצות 
הנה כי כן יש לראות ביצירה 
מעין  מעט,  לא  המשובשת 
ללא  מקטעים  של  אסופה 
העלילה  לזה.  זה  קשר 
בקיצור  מתרחשת  בפועל 
הבתים  בארבעת  רק  רב 
בשורות  לעיל,  הנזכרים 
מעט  וכן  המקשרת  הפרוזה 
באשר   .21  ,20 בבתים 
יכולות  היו  אלו  לעצות, 
הֹוָבמֹול  משירת  חלק  להוות 

ַהְמרֹוָמם).  ֵלי  (ִמׁשְ
סיגורד.  הוא  זיגפריד,  את  ומברכת  מקיצה  ברינהילד 
רקהאם  ארתור  מאת  וגנר  ר.  של  הניבלונגים  לטבעת  איור 

 .1910  ,(Rackham)



שירת הצפון

390

ְבֵרי ִזיְגְדִריָפה ּדִ
בהר  רואה  הוא  הפרנקים.  ארץ  בכיוון  דרומה  ופונה  סוסו,  ִהיְנַדְרְפיֹול  על  רוכב  סיגורד 
המקום  אל  שקרב  לאחר  השמים.  עד  מגיע  וזוהרה  בוערת,  מדורה  בדמות  גדול  אור 
וראה  השמירה  מגדל  אל  ניגש  סיגורד  מעליו.  מתנוסס  ודגל  שמירה  במגדל  הבחין 
אישה  כי  ראה  האיש  של  מראשו  הקסדה  את  שהוריד  לאחר  בנשקו.  חגור  ישן  אדם 
פרס  הוא  בשר מבשרה.  הייתה  כמו  בגופה  עמוק  נצרבה  העלמה  לפניו. שריית  שוכבת 
התיישבה,  הקיצה,  האישה  הגוף.  מן  אותה  והסיר  הזרועות  ועד  מלמעלה  השריה  את 

ואמרה: סיגורד  את  ראתה 

י, ֵהַקְצּתִ ֶזה  ָהֵכיַצד  ְרָיִתי,  ׁשִ ָחַתְך  "ִמי   .1
ָבִלים?" ִמּכְ ּגּוִפי  ֶאת  ְחֵרר  ׁשִ ִמי 

ר: ּבֵ ּדִ ִסיגּוְרד 
ִסיגּוְרד, ל  ׁשֶ ַחְרּבֹו  ּבְ ֲאִני,  ִזיְגמּוְנד  ל  ׁשֶ נֹו  "ּבְ

ֶהֱאִכיל." ר  ָבׂשָ ּבְ ָבר  ִמּכְ ֶזה  עֹוְרִבים  ׁשֶ

שיקוי  לו  ונתנה  דבש  במי  מלאה  קרן  נטלה  היא  לשמה.  ושאל  לצדה  הסב  סיגורד 
זיכרון.

ַהּיֹום, ֵני  ּבְ ּוְברּוִכים  ַהּיֹום,  ֶזה  ֵרְך  "ִיְתּבָ   .2
ִלְבנֹוָתיו. ּוְבָרָכה  ְיָלה,  ַלּלַ ַבח  ֶ ַהּשׁ

ֵעיֶניָך  נּו  ּבָ ן  ּתֵ אֹוֲהִבים  ט  ַמּבַ ּבְ
ֵמָאז.  לֹו  ין  ְמּתִ ַלּמַ חֹון  ִנּצָ ְוֵתן 

ֵרְכָנה ְתּבָ ּתִ ָהֵאלֹות  ָהֵאִלים,  ְרכּו  ִיְתּבָ  .3
ְוטֹוָבה. ְנִדיָבה  ָלָאֶרץ,  ַבח  ֶ ְוַהּשׁ
ֶבת, ְמַלּבֶ ְוָלׁשֹון  יָנה  ּבִ ָלנּו  ָהבּו 

ים. ֲאֻרּכִ ים  ְוַחּיִ ַדִים  ִמּיָ הּות  ּגֵ

ָנה, ֵ ַהּשׁ ה  ֲאֻרּכָ ַרב,  ְזַמן  י  ְנּתִ ָיׁשַ   .4
ינּו. ַחּיֵ ּבְ רֹוִרים  ַהּמְ ים  ֲאֻרּכִ

ְלעֹוָלם, ֶאְתעֹוֵרר  לֹא  י  ּכִ אֹוִדין  ִהְכִריז 
ְלָהֵפר."  יו  ְלָחׁשָ אּוַכל  לֹא  ָלַעד  י  ּכִ
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האחד  בקרב.  לחמו  מלכים  ששני  לי  סיפרה  זיגדריפה.  היה  ושמה  ולקיריה  הייתה  היא 
בקרב. ינצח  כי  לו  הבטיח  אודין  ועז,  ותיק  לוחם  ַיְלְמגּוָנר,  שמו 

אּוָדה, של  אחיה  ַאְגָנר,  שמו  והשני 
בדו־קרב. מגן  לו  מצא  לא  אגנר  אך 

גופה  בדקירת  המעשה  על  אותה  העניש  ואודין  בקרב,  ילמגונר  את  קטלה  זיגדריפה 
לאיש.  תינשא  העת  בבוא  אך  בקרב,  תנצח  לא  שוב  לעולם  כי  לה  ואמר  באטד־שינה 
השיב  סיגורד  פחד."  היודע  לגבר  לעולם  להינשא  שלא  נדר  נדרתי  כי  לו  אמרתי  "ואני 
העולמות.  בכל  אירע  מה  היא  יודעת  אם  זאת  ודעת,  חוכמה  ללמדו  ממנה  וביקש  לה 

ָמד ּתְ ְלָך  ה  ִהּנֵ ִמְלָחָמה,  ִאיַלן  "ֹטל,    .5
ְוָכבֹוד ה  ִהּלָ ּתְ ָעְצָמה,  ּבְ הּול  ַהּמָ

יר, ִ ַהּשׁ ֶקֶסם  ּבְ ְמָחה,  ׂשִ ל  ׁשֶ ְואֹותֹות 
ַהְצָלָחה." ּוְנבּוַאת  ָהרּוִנים  ר  אֹׁשֶ ּבְ

--------------------

ָהרּוִנים, ֵסֶתר  ֶאת  ְלַמד  ַח  ְלַנּצֵ ְרֶצה  ּתִ ִאם   .6
ָך. ַחְרּבְ ב  ִנּצַ ַעל  ָהרּוִנים  ֶאת  ַוֲחֹרט 
ַהב.  ַהּלַ ַעל  ֵמֶהם  ֶפס  ַהּתֶ ַעל  ֵמֶהם 

ְקָרא. ּתִ ֲעַמִים  ּפַ 'ִטיר'  ם  ֵ ּשׁ ּבַ ַוֲאַזי 

ֵרֲעָך  ת  ֵאׁשֶ ִאם  ְלַמד  ּתִ ָהרּוִנים  ִמן   .7
ָלאו. ְוִאם  ָקִרים  ׁשְ ָעֶליָך  ֶהֱעִליָלה 

ֶרן ַהּקֶ ַעל  ַוֲחֹקק  ָיְדָך  ַעל  אֹוָתם  ֹתב  ּכְ
ִצּפֶֹרן. ַעל  ַלְחרֹט  ח  ּכַ ׁשְ ּתִ ַאל  ב'  ְו'ַחּיָ

ֵרְך, ּבָ ִביַע  ּגָ ַעל  ְרָענּות  ּפֻ ֵני  ִמּפְ
ָכר, ֵ ַהּשׁ כֹוס  ּבְ ן  ּתֵ ה  ֵרׁשָ ּכְ ל  ׁשֶ ְוִגְבעֹול 

ְמַהל ּתִ ַעם  ּפַ ֵאי  ׁשֶ ׁש  ֲחׁשָ י  ּבִ ֵאין  י  ּכִ ַאף 
ַבׁש. ּדְ ֵמי  ְגִביַע  ּבִ ָזדֹון  ל  ׁשֶ ָנה  ּוָ ּכַ
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יׁש ּגִ ּתַ ִסּיּוַע  ִאם  ָהרּוִנים,  ֵסֶתר  ֶאת  ְלַמד   .8
ינֹוק, ּתִ ַהּיֹוֶלֶדת  ִציֶריָה  ּבְ ה  ָ ְלִאּשׁ

ָרִקים, ַלּפְ ְוָסִביב  ָיד  ף  ּכַ ַעל  אֹוָתם  ֹתב  ּכְ
ַע.  ְלַסּיֵ ַהּגֹוָרל  ֵמֵאלֹות  ׁש  ּוַבּקֵ

ָים  ֵלב  ּבְ ְסִפיָנה  ַעל  ְוַנְחׁשֹול  ִמּסּוָפה   .9
ּוְכֹתב ֵצא  ן  ּכֵ ְוַעל  ָהרּוִנים,  ָיֵגּנּו 

ַהּתֶֹרן, ַעל  ַוֲחרֹט  ֶהֶגה  ַעל  ָהרּוִנים  ֶאת 
ֵאׁש. ל  ׁשֶ ְלֶהֶבת  ׁשַ ּבְ ָמׁשֹוט  ַעל  ּוְצֹרב 

ְחׁשֹול ַהּנַ חֹר  ְוׁשָ ר  ּבָ ׁשְ ַהּמִ ָרם  ְיִהי 
ְסִפיָנְתָך.  ֲעגֹן  ּתַ ִמְבַטִחים  חֹוף  ּבְ ַאְך 

ִלְלֹמד, ָהרּוִנים  ֶאת  זֹור  ַהּמָ ֵמִביא  ַעל   .10
ּוְלֶפַצע,  ה  ְלַמּכָ ֲארּוָכה  ַיֲעֶלה  ְך  ּכָ

ָהִאיָלן  ת  ְקִלּפַ ַעל  ָהרּוִנים  ֶאת  ֲחֹרט 
ְזָרח.  ַהּמִ ֲאֵתי  ּפַ ֶאל  ַעְלָותֹו  ין  ְרּכִ ַהּמַ

ַיְחרֹׁש ִאיׁש  ְלַבל  ָהרּוִנים  יַח  ׂשִ ֶאת  ְלַמד   .11
יַח. ְלַהְקּדִ יְלָך  ְבׁשִ ּתַ ִלּבֹו  ּבְ ה  ְמִזּמָ

ַמְעָלה אֹוָתם  ְוָהֵנף  ָהרּוִנים  ֶאת  ו  ַיְחּדָ ְקׁשֹר 
ה, ֲאֻרּכָ ׁשּוָרה  ּבְ ם  ּלָ ּכֻ ֶאת  ַוֲערְֹך 

ְלַמַען ֹזאת  ט,  ּפָ ׁשְ ַהּמִ אּוַלם  ֶאל  ְוָהֵבא 
ְוֶצֶדק.  ר  ֹיׁשֶ ִדין  ּבְ ָהָעם  ֵני  ּבְ ִיְזּכּו 

ְרצֹוְנָך ּבִ ִאם  ְלַמד  ָהרּוִנים  ֶבת  ַמְחׁשֶ ֶאת   .12
מֹוהּו. ּכָ ֵאין  ָחָכם  ֶבר  ּגֶ ָך  ּבְ ִיְראּו  י  ּכִ

--------------------

ָחַקק אֹוִדין  ְוָכְך  ָקַבע,  אֹוִדין  ְך  ּכָ  .13
ּומֹחֹו, ָאָדם  ל  ׁשֶ רּוחֹו  ּבְ

ִניר, ֵהיְדרֹוּפְ ֵמֹראׁש  ַלח  ּקָ ׁשֶ ּנֹוֵזל  ּבַ
הֹוְדרֹוְפִניר.  ַיד  ּבְ ֶרן  ּוִמּקֶ

הכתוב במרכז האבן אומר: 
קרי:   ,“nedre Stavs byväg”
סטאב  אל  המורד  דרך 
דרומית  כפר   – (Stav)

לשטוקהולם. 
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רֹאׁשֹו, ַעל  ה  ְסּדָ ַהּקַ ב,  ִנּצַ הּוא  ַהר  ֹראׁש  ַעל   .14
ָאַחז. הּוא  ִפיל  ַהּנָ ִריִמיר  ּבְ ל  ׁשֶ ַחְרּבֹו  ֶאת 

ה,  ִחּלָ ּתְ יָה  ּפִ ְתָחה  ּפָ ִמיִמיר  ְלּגֶֹלת  ּגֻ
ֲאָמֶריָה. ָהיּו  ְוצֹוְדִקים  ְנכֹוִנים 
--------------------

ְוֹזַהר, אֹור  ֵאַלת  מּול  ָמֵגן  ַעל  ָחַרט  הּוא   .15
ְרָסה, ּפַ ַעל  ְלַאְלְסִויד  ַאְרָבק,  ל  ׁשֶ ָאְזָניו  ַעל 

רּוְנְגִניר, רֹוֵצַח  ל  ׁשֶ ְבּתֹו  ֶמְרּכַ ל  ְלּגַ ּגַ ַעל 
ְזֶחֶלת, ַהּמִ כֹות  מֹוׁשְ ַעל  ִניר,  ְסֶלּפְ ל  ׁשֶ יו  ּנָ ׁשִ ַעל 

ְלׁשֹונֹו, ַעל  ָרִגי  ִלּבְ ַהּדֹב,  ֶרֶגל  ף  ּכַ ַעל   .16
ֵאב ַהּזְ ְרֵני  ִצּפָ ר,  ׁשֶ ַהּנֶ עֹוף  ַמּקֹור  ַעל 

ר, ׁשֶ ּגֶ ל  ׁשֶ ָקֵצהּו  ַעל  ֶמת,  ְמַדּמֶ ָנף  ּכָ ַעל 
יַע, ַהּמֹוׁשִ ְיֵדי  ַעל  ָהַרְגַלִים,  ְטִביעֹות  ַעל 

ֵמיִטיב ֶקֶסם  ְוַעל  ְוָזָהב  ְזכּוִכית  ַעל   .17
ְונֹוַח, טֹוב  ב  מֹוָשׁ ַעל  ּוְבַיִין,  ַבׁש  ּדְ ֵמי  ּבְ
ַהֲחִנית, ֹחד  ְוַעל  ָראִני  ּגְ ל  ׁשֶ ָחֵזהּו  ַעל 
ֶמת.  ְנׁשֶ ַהּתִ ּוַמּקֹור  ַהּנֹוְרנֹות  ִצּפֶֹרן  ַעל 

ֶדם  ִמּקֶ ָהרּוִנים  ֶאת  ֵרד  ּגֵ אֹוִדין,  ָיָצא   .18
ב. ְוִעְרּבֵ ָמַהל  ים  ְקדֹוׁשִ ַבׁש  ּדְ ּוְבֵמי 

ְוָלַאְלִפים ָלֵאִלים  ַתן  ּנָ ׁשֶ ֵמֶהם 
ִנים. ְוַלּוָ ָהָאָדם  ִלְבֵני  ּוֵמֶהם 

ָהָאׁשּור,  ֵמִאיַלן  ְמָצא  ּתִ רּוִנים  ם  ׁשָ  .19
ּוְלֹכַח, ְלטֹון  ְלׁשִ ָדה,  ַהּלֵ ּוְליֹום 

ֵמַרע ֲעֵליֶהם  ֹמר  ׁשְ ְתָמד,  ּבִ ָהרּוִנים  ל  ּכָ
ָהֵאִלים ֵקץ  יֹום  ַעד  ּכֹל.  ּבַ ְוַתְצִליַח 

ֵעיֶניָך. ַבת  ּבָ ַעל  ּכְ ֹמר  ׁשְ ָהרּוִנים  ַעל 
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ָרה: ּבְ ִריְנִהיְלד ּדִ ּבְ  .20

ִחיָרה, ַהּבְ ְלָך  ֶנת  ִנּתֶ י  ּכִ ו  ַעְכׁשָ ַחר  "ּבְ
ּכֹוֶרֶתת,  ֶחֶרב  ַעל  ּבַ ַהּלֹוֵחם  ה  ַאּתָ

ּתֹק ִלׁשְ אֹו  ר  ְלַדּבֵ ִחיָרה  ַהּבְ ּוְלָך 
ִנְגַזר." ּגֹוָרֵלנּו  ְך  ּכָ ְוַגם  ְך  ּכָ ם  ּגַ י  ּכִ

ר: ּבֵ ִסיגּוְרד ּדִ  .21

ּגֹוָרִלי, ִנְגַזר  ַוֲאִפּלּו  ָאנּוס,  "לֹא 
ֵמֶרֶחם. ָיָצאִתי  לֹא  ֵלב  מּוג  י  ּכִ
יְך ִמּפִ י  ַמְעּתִ ָ ּשׁ ׁשֶ ַאֲהָבה  ְוִדְבֵרי 

ֶאְחֶיה." ׁשֶ ָכל  ּכְ מַֹע  ִלׁשְ ׁשּוב  ֶאְרֶצה 

ָרה: ּבְ ִזיְגְדִריָפה ּדִ  .22

ְלעֹוָלם ע  ְפּגַ ּתִ ַאל  ֲעָצִתי,  ֵאפֹוא  ַמע  "ׁשְ
ָחה.  ּפָ ִמׁשְ ּוְקרֹוֵבי  ִית  ּבַ ְבֵני  ּבִ
ֵבד, ּכָ ָהָעֶול  ִויִהי  ְנקֹם,  ּתִ ַאל 

ִתים. ַהּמֵ ַחְסֵדי  ּבְ ה  ְוִתְזּכֶ ה  ֲעׂשֵ ְך  ּכָ

ֶנֶדר  ִלְנּדֹר  ְלָך  ַאל  ה:  ִנּיָ ְ ַהּשׁ ֲעָצִתי    .23
ָבֶריָך. ּדְ ִעם  ֵלם  ׁשָ לֹא  ָך  ִלּבְ ִאם 

בּוָעה ְ ַהּשׁ ֵמֵפר  ל  ׁשֶ ּגֹוָרלֹו  ַמר  י  ּכִ
ְנָדָריו. ית  ּבִ ׁשְ ַהּמַ ֲעוֹונֹו  א  ְוִיּשָׂ

ב ׁשֵ ּתֵ ִאם  מֹוָעָצה  ּבְ ית:  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ֲעָצִתי   .24
ָבֶריָך. ּדְ ֶאת  ִסיִלים  ּכְ ַעל  ִחית  ׁשְ ּתַ ַאל 

ָבָריו ּדְ ַעל  ַלְחׁשֹב  ִלי  ּבְ ט  ְמַפְטּפֵ ָהֱאִויל 
ַעת.  ּדַ ְבִלי  ּבִ ּגֹוֵרם  ּוְלֶנֶזק 
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ְלַהְחִריׁש ַרב  ְזַמן  ָרצּוי  לֹא  ֹזאת  ִעם  ַאְך   .25
ים. ַרּבִ ּבָ ב  ָחׁשֵ ּתֵ ֵלב  ְלמּוג  ְלַבל 
ָהעֹוָלם, ת  ִהּלַ ּתְ ַמֵהר  חֹוֶלֶפת 

ם. ְתַקּיֵ ּתִ ְרחֹוקֹות  ים  ְלִעּתִ ְוַרק 
ֵרׁש ִנּדָ ְלָמֳחָרת  ד  ּוִמּיָ ָנמּות  ַאְך 

ֶקר. ׁשֶ ֵעדּות  ְוַעל  ָזב  ּכָ ַעל  ם  ּלֵ ְלׁשַ

ּוָמָצאָת ְוָהָיה  ְרִביִעית:  ֵעָצה   .26
ע, ּסָ ַהּמַ ְנִתיב  ּבִ ַעְרמּוִמית  ָפה  ֵ ְמַכּשׁ

ַוֲאִפּלּו  ּה,  ּתָ ִרׁשְ ּבְ ִלּפֹל  לֹא  ֵהר  ִהּזָ
ְוָאֵפל. ם  ְמַאּיֵ יֹוֵרד  ְיָלה  ַהּלַ

ָאָדם ן  ּבֶ ָזקּוק  ַחּדֹות  ְלֵעיַנִים   .27
ְקָרב. ֵדה  ׂשְ ּבִ אֹוֵיב  מּול  ַהּלֹוֵחם 

ה ְמַצּפָ ָפה,  ֵ ְמַכּשׁ ב  ׁשֵ ּתֵ ַעם  ּפַ לֹא 
ֶבר.  ַהּגֶ ל  ׁשֶ ְוִלּבֹו  ַחְרּבֹו  ֶאת  ּבֹר  ִלׁשְ

תּוָלה ַהּבְ ְהֶיה  ּתִ ית:  ֲחִמיׁשִ ְוֵעָצה   .28
ְוָיָפה, ֲחסּוָדה  ְפָסל,  ַהּסַ בֹות  ִמּיֹוׁשְ

ֶסף, ַהּכֶ ַעת  ַטּבַ ל  ׁשֶ ּה  ּתָ ִרׁשְ ּבְ ּפֹל  ּתִ ַאל 
ֶנת.  ּמֶ ִמְזּדַ יָקה  ׁשִ ִמּנְ ֵמר  ָ ִהּשׁ

ָבִרים ּגְ ין  ּבֵ ב  ׁשֵ ּתֵ ִאם  ית:  ִ ּשׁ ִ ַהּשׁ ָהֵעָצה   .29
ּוְלַזַעם, ְלָחרֹון  ַיֲהֹפְך  ָמד  ְוַהּתְ

ּכֹור ׁשִ ַחִיל  ן  ּבֶ ִעם  ְחִליף  ּתַ ַאל  ָבִרים  ּדְ
ְכלֹו.  ׂשִ ֶאת  ֵמָאָדם  נֹוֵטל  ִין  ַהּיַ י  ּכִ

ֶדם ּוִמּקֶ ֵמָאז  יר  ִ ְוַהּשׁ ָכר  ׁשֵ י  ּכִ  .30
ָאָדם, ל  ׁשֶ ֲאסֹונֹו  ָהיּו 

ְרָענּות, ּפֻ ֶזה  רֹאׁש  ַעל  ֵהִביאּו,  ָמֶות  ֶזה  ַעל 
ֱאנֹוׁש.  ֵני  ּבְ ְלָצרֹות  סֹוף  ֵאין  י  ּכִ
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ָרב ּקְ ּבַ ִאם  ִביִעית:  ְ ַהּשׁ ָהֵעָצה  ה  ְוִהּנֵ  .31
ְוַעז, הּוא  ָעְצָמה  ַרב  אֹוֶיְבָך 

ָלמּות לֹא  ּוָבֵאׁש  ֶלֱאסֹר  ְקָרב  טֹוב 
יְתָך.  ּבֵ הּוא  ָהדּור  ַוֲאִפּלּו 

ָהָעֶול, ִמן  ָיְדָך  ְמׁשְֹך  ִמיִנית:  ְ ַהּשׁ ָהֵעָצה   .32
ֶקר, ֶ ּוִמּשׁ ָזב  ִמּכָ ּוְרַחק 

ְוַעְלָמה ְחׁשֹק,  ּתַ ַאל  ֵרֲעָך  ת  ֵאׁשֶ ּבְ
ר.  ָיׁשָ ֶרְך  ִמּדֶ יַח  ּדִ ּתַ ַאל 

ּגּוָפה ָמָצאָת  ִאם  יִעית:  ׁשִ ַהּתְ ָהֵעָצה   .33
ְקָרב ֵדה  ׂשְ ּבִ ַפל  ּנָ ׁשֶ ָחָלל  ל  ׁשֶ

ֵמֹחִלי, אֹו  ְדֶוה  ִמּמַ ִנְפַטר  אֹו  ָטַבע  אֹו 
אּות.  ּיָ ּכַ ֶדה  ּשָׂ ּבַ אֹוָתּה  ְקֹבר 

ֶגר, ַהּפֶ ֶאת  ּוְרַחץ  ט  ַאְמּבָ לֹו  ָהֵכן   .34
רֹאׁשֹו. ֶאת  ַוֲחֹפף  ָיָדיו  ְרַחץ 
ח, ַהּנַ ּוְבֶקֶבר  ַמְטִלית  ּבְ ב  ַנּגֵ

ה. ּוְתִפּלָ ָרָכה  ּבְ ַבר  ּדְ לֹומֹו  ִלׁשְ א  ְוׂשָ

ן  ּתֵ ּתִ ַאל  ְלעֹוָלם  יִרית:  ֲעׂשִ ְוֵעָצה   .35
ֵאב, ַהּזְ ְבֵטי  ׁשִ ּבְ ֱאמּוְנָך 

ָיָקר ֶנֶפׁש  ּכֶֹפר  ְמּתָ  ּלַ ׁשִ ַוֲאִפּלּו 
ָהָאב.  אֹו  ָהָאח  ל  ׁשֶ מֹותֹו  ַעל 

ּוָמדֹון ְמִריָבה  ע,  ָ ְמֻרּשׁ ה  ַמֲעׂשֶ  .36
ם. ִקּצָ א  ּבָ ְרחֹוקֹות  ים  ְלִעּתִ

ַהּלֹוֵחם ָצִריְך  ַלח  ּוְלׁשֶ ְלָחְכָמה 
ּבֹור.  ַהּגִ ַמֲעַמד  ּבְ ֶהָחֵפץ 

ֵהר  ִהּזָ ֵרה:  ָהַאַחת־ֶעׂשְ ָהֵעָצה   .37
ֵרֶעיָך, ין  ּבֵ ְוָכָזב  ִגיָדה  ִמּבְ

ְמָהר ַהּנִ ָהִרּבֹון  י  ַחּיֵ ֶיֶאְרכּו  לֹא 
ְוׂשֹוְנָאיו." אֹוְיָביו  ֵהם  ים  ַרּבִ י  ּכִ
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הערות
ֵני ַהּיֹום: רוחות האור. ּוְברּוִכים ּבְ  .2

ּוְבָרָכה ִלְבנֹוָתיו: אלת הלילה היא Not. שמות בנותיה אינם ידועים.   
קטע הפרוזה – ִזיְגְדִריָפה: Sigrdrifa, 'המביאה ניצחון'.   

ר ָהרּוִנים: על הרונים ראו פרק המבוא. אֹׁשֶ ְבּ  .5
ִטיר: Tyr. אל החרב. אולם כאן הכוונה ככל הנראה לאות T, שהייתה לאחד מסמלי הרונים.   .6

ָכר: גבעול הכרשה נחשב למנטרל רעלים וכישופים. ֵ כֹוס ַהּשׁ ן ּבְ ה ּתֵ ֵרׁשָ ל ּכְ ְוִגְבעֹול ׁשֶ  .7
זאת  פי האמונה, תעבור המחלה מגופו של החורט אל העץ,  כך, על  ָהִאיָלן:  ת  ְקִלּפַ ַעל  ָהרּוִנים  ֶאת  ֲחרֹט   .10

בתנאי שהעץ מרכין עלוותו למזרח. 
ַיד הֹוְדרֹוְפִניר: המשפט משובש ולא ניתן להבנה. ייתכן שבנוזל  ֶרן ּבְ ִניר, / ּוִמּקֶ ַלח ֵמֹראׁש ֵהיְדרֹוּפְ ּקָ ּנֹוֵזל ׁשֶ ּבַ  .13
הקולח הכוונה לראשו של מימיר, ממנו למד אודין ללהט בכשפים (ראו וולוספו 47). שני השמות פירושם 

'משגר־אור' ו'מגלה־אוצר'. ייתכן שהם מטפורות לשוניות על משמעות שמו של מימיר. 
ִריִמיר ראו וולוספו 9, 37.  הבית חסר פשר. על ּבְ  .14

ל ַאְרָבק: Arvak; ְלַאְלְסִויד: Alsvith. שמות שני הסוסים במרכבת השמש.  ַעל ָאְזָניו ׁשֶ  .15
רֹוֵצַח רּוְנְגִניר: הוא תור.   

ִניר: סוסו בן שמונה הרגליים של אודין. ל ְסֶלּפְ יו ׁשֶ ּנָ ַעל ׁשִ  
21-20.  שני הבתים הם שרידי הדו־שיח בין ברינהילד לסיגורד. 

בית זה פותח באחת־עשרה עצות מפי זיגדריפה, בסגנון המקובל על שירי האדה.  .22
יְתָך: אחת השיטות המקובלות בצפון אירופה בימי  ּבֵ ַוֲאִפּלּו ָהדּור הּוא  ּוָבֵאׁש לֹא ָלמּות /  ֶלֱאֹסר  טֹוב ְקָרב   .31
זיגדריפה היא אפוא שעדיף לצאת לקרב  הביניים הייתה להעלות באש את ביתו של האויב. עצתה של 

יְתָך".  מאשר להיצלות בבית העולה באש, "ַוֲאִפּלּו ָהדּור הּוא ּבֵ

�  � �
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Brot af Sigurðarkviðu – (מקטע) יַרת ִסיגּוְרד ׁשִ
הערת מבוא

גווילים,  שמונה  של  העדר  הוא  רגיוס  היד  כתב  את  המלווים  הפגעים  שבין  החמור 
ביצירה  פותח  הלקונה  לאחר  הראשון  הדף  הגדולה".  "הלקונה  במחקר:  המכונה  חוסר 
אבדה  אשר  יותר  הרבה  מקפת  יצירה  של  סופה  שהם  שיר  בתי  עשרים  ובה  הנוכחית, 

הקצרה".  סיגורד  "שירת  היא  אחריה  הבאה  היצירה  חסרים.  דפים  באותם 
הארוכים  השירים  מן  והוא  בתים   70 פני  על  משתרע  "הקצר"  שהנוסח  העובדה 
באדה, חייבת להוביל למסקנה שהקטע בן 20 הבתים היה במקורו חלק זעיר מן הנוסח 

מכאן  הארוכה".  סיגורד  "שירת  של 
אם  כי  לפנינו,  שלמה  יצירה  שלא 

מקטע.
בה  בנקודה  פותח  המקטע 
למרבה  מסתיימת.  זיגדריפה  שירת 
מצויים  החסר  התוכן  עיקרי  המזל, 
מן  בתי שיר  כולל ארבעה  בוולסונגה, 
הנוכחית,  היצירה  של  החסר  החלק 
שנכתב  "כפי  במפורש:  נכתב  גם  שם 
הפרוזה  אמנם  אם  סיגורד".  בשירת 
מלאה  גרסה  היא  הוולסונגה  של 
אזי  כי  באדה,  המקורית  היצירה  של 
היו  החסרים  הדפים  שמונת  אותם 
צריכים לכלול סדר גודל של מאתיים 

יותר. לא  אם  שיר,  בתי 
הוא  בקצרה  בוולסונגה  המסופר 
הוולקיריה,  את  שנטש  לאחר  זה: 
הימיר,  של  למשכנו  סיגורד  מגיע 
נשבעים  והשניים  ברינהילד  גיסה של 
עוברת  העלילה  לזה.  זה  אמונים 
בתו  גּודרּון,  הגיּוקים.  שבט  למשכן 
אימים,  סיוט  חולמת  גיּוקי,  של 
לספר  מנת  על  לברינהילד  וממהרת 
הסבר.  ממנה  ולקבל  חלומה  את  לה 

לזיגפריד   (Rackham) רקהאם  ארתור  של  איורו 
וגנר. ר.  של  הניבלונגים  בטבעת 
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עליו.  לה  ומספרת  העתיד  את  חוזה  כך  ואגב  החלום,  את  לגודרון  מפרשת  ברינהילד 
של  אמם  גרימהילד,  פתוחות.  בזרועות  ומתקבל  מגיע  סיגורד  הביתה,  שבה  גודרון 
גודרון וגּונאר, נותנת לו משקה קסמים הגורם לו לשכוח את ברינהילד, וזמן קצר לאחר 
לברינהילד.  בנה  את  להשיא  מבקשת  גרימהילד  לאישה.  גודרון  את  נושא  הוא  מכן 
של  ניצחונו  את  המתארים  באדה,  הנראה  ככל  שהיו  בתים  שני  מצטטת  הוולסונגה 

גונאר. נכשל  בה  משימה  אש,  בלהבות  חולף  הוא  כאשר  גונאר,  על  סיגורד 
סיגורד מבלה שלושה לילות על יצועה של ברינהילד כשחרב בוערת וטבולה בארס 
ומדגישה  לסיגורד,  אהבתה  על  לו  מספרת  לגונאר,  נישאת  ברינהילד  ביניהם.  מונחת 
זו  ובנקודה  בסיגורד,  לנקום  מזימה  חורש  אחיו,  הֹוגני  עם  יחד  גונאר,  איתו.  שכבה  כי 

שלפנינו. המקטע  פותח 
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יַרת ִסיגּוְרד ׁשִ

ר: ּבֵ הֹוְגִני ּדִ  .1

ע ׁשַ ּפָ הּוא  ּוַמה  ִסיגּוְרד  ָחָטא  ה  ּמֶ "ּבַ
יו?" ַחּיָ ֶאת  ִלּטֹל  ְרצֹוְנָך  ּבִ ֵיׁש  י  ּכִ ַעל 

ר: ּבֵ ּגּוָנאר ּדִ  .2

ֶנֶדר  ָנַדר  ְלָפַני,  ע  ּבַ ִנׁשְ "ִסיגּוְרד 
ָגלּוי, ּבְ ֵהֵפר  הּוא  בּוָעתֹו  ׁשְ ַוֲאַזי 
י, ָנַתּתִ ּבֹו  ֵאמּון  ּבָ ָמַעל  י,  ּבִ ַגד  ּבָ

ְרּכֹו." ּדַ ֶאת  ִחית  ְוִהׁשְ ִנְדרֹו  ֶאת  ד  ּבֵ ּכִ לֹא 

ר: ּבֵ הֹוְגִני ּדִ  .3

ְוִהְרִעיָלה ָך  ִלּבְ ֶאת  ָפה  ְ ּשׁ ּכִ ִריְנִהיְלד  ּבְ "זֹו 
ִחית. ְלַהׁשְ ָהַרע  ּוְבֵיֶצר  ְנָאה  ׂשִ ּבְ

ּגּוְדרּון, ל  ׁשֶ ר  ֹאׁשֶ ּבָ ָצָרה  ִריְנִהיְלד  ּבְ ֵעין 
ָיָדּה."  ּבְ ָזָכה  יגּוְרד  ּסִ ׁשֶ ּה  ּבָ ָאה  ְמַקּנְ

ְזֵאב, ר  ׂשַ ּבְ לּו  ְ ּשׁ ּבִ ָנָחׁש,  ֹראׁש  ְרתּו  ּכָ  .4
רּוָסה, ּפְ ִליכּו  ִהׁשְ ְלגֹוְטתֹוְרם  ּנּו  ּוִמּמֶ
ם ִלּבָ ּבְ ָהרֹוְצִחים  ָאְמרּו  ֶטֶרם  ּבְ זֹאת 

ָהאֹון. ַרב  ּבֹור  ַהּגִ ם  ּדַ ֶאת  יז  ְלַהּקִ

ִסיגּוְרד, ֵמת  ָהַרְינּוס  ִלְנַהר  רֹום  ִמּדָ   .5
ָהעֹוֵרב: ִקְרֵקר  ִאיָלן  ֶרת  ּמֶ ִמּצַ

ַאְטִלי,  ֶחֶרב  ֲאִדים  ּתַ ְלָבְבָך  ַדם  "ּבְ
בּועֹות."  ְ ַהּשׁ ַכְבֵלי  ּבְ ְכדּו  ּלָ ּתִ ֵניֶכם  ּוׁשְ

יּוִקי, ּגְ ת  ּבַ ּגּוְדרּון  ם  ָ ִמּשׁ ַהְרֵחק  לֹא  ָבה  ִנּצְ  .6
יבּו: ַהְקׁשִ ִלְדָבֶריָה  ְתָחה,  ּפָ יָה  ּפִ ֶאת 

ָאִחי ִאם  ָהָאִציל,  ֶלְך  ַהּמֶ ִסיגּוְרד,  "ֵהיָכן 
ה?"  ֵהּנָ ַעד  יַע  ִהּגִ ְלָפָניו  ָהרֹוֵכב 
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ֵאָלה: ְ ַהּשׁ ַעל  הֹוְגִני  ֹזאת  א  ֶאּלָ יב  ֵהׁשִ לֹא   .7
ִסיגּוְרד, ֶאת  ָקַטְלנּו  נּו  ַחְרּבֵ ַלַהב  "ּבְ

מֹותֹו." ַעל  ָהָאֹפר  כֹו  ַרּמָ ָאֵבל 

ָבֶריָה: ּדְ יָדה  ִהּגִ ּבּוְדִלי  ת  ּבַ ִריְנִהיְלד  ּבְ ָאז   .8
ַלח ׁשֶ רֹב  ּבְ ְלָבְבָך  ַיֲעלֹז  אי  "ַוּדַ
 – ִקְנָינֹו  ָהיּו  ׁשֶ ה  ַרּבָ ּוְבֶאֶרץ 

ָך." ּלְ ׁשֶ ֵהם  ה  ְוַעּתָ ּבֹור,  ַהּגִ ַחי  ַאְך  לּו 

ַלט ׁשָ ִסיגּוְרד  ִאּלּו  ָראּוי  ֶזה  ָהָיה  "לֹא   .9
ַהּגֹוִתים, ַזע  ּגֶ ְוַעל  ָהָרם  יּוִקי  ּגְ ית  ּבֵ ַעל 

ִסיגּוְרד הֹוִליד  ְלטֹון  ְלׁשִ ה  ָ ֲחִמּשׁ ִנים  ּבָ
ְקָרב." ֵדה  ׂשְ ֶאל  יֹוֵצאת  ם  ּלָ ּכֻ ְוֶנֶפׁש 

ְצחֹוק ּבִ ִריְנִהיְלד  ּבְ ְרָצה  ּפָ ּה  ִלּבָ ֵמֹעֶמק   .10
ָזעּו. ִית  ּבַ י  ִסּפֵ ְורֹוֵעם,  ְמַהְדֵהד 

ִסיגּוְרד, ֶאת  ַטְלּתָ  ּקָ ׁשֶ ְלַאַחר  ו,  "ַעְכׁשָ
ְוָהָאֶרץ."  ָהָעם  ַעל  ְלטֹון  ִ ּשׁ ּבַ ג  ְתַעּנֵ ּתִ

ֵלאֹמר: ָרה  ּבְ ּדִ יּוִקי  ּגְ ת  ּבַ ּגּוְדרּון  ֲאַזי   .11
ַעת; ַ ְמֻרּשׁ ְלׁשֹוֵנְך  ָבַרִיְך,  ּדְ ֵלב  "ֲאטּוֵמי 

, ָרַצְחּתָ ִסיגּוְרד  ֶאת  י  ּכִ ּגּוָנאר,  ה,  ַאּתָ ָארּור 
ׂשֹוֵנא." ל  ׁשֶ ָדיו  ִמּיָ ְוָנָקם  מּול  ּגְ ַדע  ּתֵ

ָכר, ֵ ַהּשׁ ם  ִנְלּגַ ָהֶעֶרב,  ַרד  ם  ֻמְקּדָ  .12
ֵרֵעהּו, ִעם  ִאיׁש  ם  ׁשָ ִלֲהגּו  ָרם  קֹול  ּבְ

ּכֹוִרים,  ׁשִ מּו  ִנְרּדְ צּוַע,  ַהּיָ מּוָכן 
יו. ֲאָנׁשָ ל  ּכָ ין  ּבֵ ֵער  ַכב  ׁשָ ּגּוָנאר  ְוַרק 

ַעְצמֹו, ֶאל  ר  ּוְמַדּבֵ ַרְגָליו  ְמַנֲעֵנַע   .13
ֹראׁשֹו ּבְ ל  ּוְמַגְלּגֵ ָהרֹוֵצַח  ְמַהְרֵהר 

ְיָתה ַהּבַ ֶרְך  ּדֶ ּבַ ַמע  ָ ּשׁ ֶ ׁשּ ַמה  ֶאת 
ר. ׁשֶ ְוַהּנֶ ָהעֹוֵרב  ִאיָלן,  ַעל  ִמּזּוג 
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ָרבֹות ַהּקְ ּבֹור  ּגִ ל  ׁשֶ ּתֹו  ּבִ ּגּוְדרּון  ֶאת   .14
ָלּה: ָאְמָרה  ִריְנִהיְלד,  ּבְ ַחר  ׁשַ ִעם  ֵהִעיָרה 

ְקָרע ַהּנִ י  ִלּבִ ַאְך  לֹא,  אֹו  י  ּבִ ֵאמּון  ִני  "ּתְ
ֵבר."  ָ ִיּשׁ  – לֹא  ְוִאם  ׁש,  ְמַבּקֵ ִלְזעֹק 

ַתק ׁשָ ִלְדָבֶריָה,  יב  ִהְקׁשִ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ  .15
ִריְנִהיְלָדה ּבְ ֵסֶבל  ַעל  ֵהם  ָיְדעּו  לֹא  ָבר  ּדָ י  ּכִ

ֲהֵרי ׁשֶ ּדֹוְמעֹות,  ֵעיֶניָה  ּוַמּדּוַע 
ִלְצחֹוק.  ׁשֹוְמֶעיָה  ֶאת  עֹוְרָרה  ָעָבר  ּבֶ

ָרה: ּבְ ִריְנִהיְלד ּדִ ּבְ  .16

ֲחלֹוִמי  ִסּיּוט  ּבְ ָרִאיִתי  ּגּוָנאר,  ִלי,  ַמע  "ׁשְ
ְיצּוִעי, ַקר  ָהָיה  אּוָלם,  ּבְ ּגּופֹות 

ָרַכְבּתָ ֶנֶפׁש  ַמר  ָהִרּבֹון,  ה,  ְוַאּתָ
ׂשֹוְנֶאיָך. ֶקֶרב  ּבְ ֶרת  ְרׁשֶ ׁשַ ּבְ בּול  ּכָ

--------------------  .17
--------------------

לּוְנִגים יּבֶ ַהּנִ ְבֵטי  ׁשִ ל  ...ּכָ
בּוָעה. ׁשְ ֵהֵפרּו  י  ּכִ ּגֹוָרָלם  ִנְגַזר 

ְלַרְגֶליָך, ְקֶוה  ַהּנִ מֹו  ּדָ ָרִאיָת  ַאְך    .18
ים, ָהַרּבִ יו  ַמֲעׂשָ ָך  ּבְ ִמּלִ ּוָפְרחּו 

ָיִדיד ל  ׁשֶ ַחְסּדֹו  ַעל  ַמְלּתָ  ּגָ ָעֶול  ּבְ
ְלכּות. ַהּמַ ס  ּכֵ ַעל  מֹוְתָך  ּכְ ׁשֶ יב  הֹוׁשִ ׁשֶ

ָרַכב ֵעת  ּדֹו  ִמּצִ ֲאִציִלי  ֶזה  ָהָיה   .19
ָך. ּתְ ִאׁשְ ִלְהיֹות  ָיִדי  ֶאת  ָלֵתת 

ָהאֹון ַרב  ִנְדרֹו  ֶאת  ֵהֵפר  לֹא  ֵמעֹוָלם 
ִעיר. ַהּצָ יט  ּלִ ַ ַהּשׁ ְלֵרֵעהּו  ַדר  ּנָ ׁשֶ
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ָזָהב ּבְ רּוף  ַהּצָ ּסּוף  ִ ַהּשׁ ה  ַמּטֵ ֶאת   .20
ְיָלה, ּלַ ּבַ ֵנינּו  ׁשְ ין  ּבֵ יַח  ִהּנִ ּבֹור  ַהּגִ
ֵאׁש ל  ׁשֶ ְלֶהֶבת  ׁשַ ּבְ ל  ַ ֻחּשׁ ַהב  ַהּלַ

ל."  ֻהְטּבַ ַרַעל  ל  ׁשֶ ִטּפֹות  ּבְ ְוַהחֹד 

כאן ממשיך השיר ומספר על מותו של סיגורד, וכיצד נקטל הגיבור מחוץ לשערי ביתו. 
אומרים  הגרמנים  בני  אך  ישן.  הוא  בעוד  שבביתו  במיטה  נרצח  כי  הטוענים  יש  אולם 
כי נרצח מחוץ לביתו, ביער. כך נכתב ונאמר בעלילות גודרון העתיקה, כי סיגורד ובניו 
שסיגורד  מסכימים  הכל  אולם  סיגורד.  את  רצחו  ושם  המועצה  לאולם  רכבו  גיּוקי  של 

מוכן. ובלתי  מופתע  ארצה  נפל  והוא  מרצחיו,  בידי  נוצל  יושרו  נבגד, 

הערות
כל המבקש להרכיב עלילה מגובשת, פחות או יותר, או לכל היותר לנסות ולעקוב אחר הזיקות בין המקטעים, 
יעלה חרס בידיו. מכאן שיש להתייחס לכל קבוצה של בתים, ולעתים אף לבית בודד אחד, כבעלי תוכן העומד 

בפני עצמו. 
ְרּכֹו: הכוונה היא לאהבתם של סיגורד וברינהילד, בעוד העלמה מיועדת  ּדַ ִחית ֶאת  ְוִהׁשְ ִנְדרֹו  ד ֶאת  ּבֵ ּכִ לֹא   .2

להינשא לגונאר. יתרה מזו, סיגורד וגונאר מחויבים זה לזה בברית דמים. 
ר ְזֵאב: הנוהג לאכול מבשרם של הנחש והזאב אמור היה לעורר באוכלים אומץ  ׂשַ לּו ּבְ ְ ּשׁ ְרתּו ֹראׁש ָנָחׁש, ּבִ ּכָ  .4

לב וזעם בקרב. 
ּנּו ְלגֹוְטתֹוְרם: Gotthorm, בנה של גרימהילד, אחיו למחצה של גונאר. כיוון שלא כרת ברית דמים עם  ּוִמּמֶ  

סיגורד, הוא זה שיהרוג את הגיבור. 
רֹום ִלְנַהר ָהַרְינּוס ֵמת ִסיגּוְרד: עוד עדות למקורה הגיאוגרפי של פרשת סיגורד.  ִמּדָ  .5

ַאְטִלי: הוא אטילה או ֶאטצל מלך ההונים, על נישואיו לקרימהילד (היא גודרון) ועל הרג אחיה, ראו שירת   
הניבלונגים. 

ברינהילד מאשימה את גונאר ואת הוגני כי בהריגתו של סיגורד לא חסר גם המרכיב של רדיפת בצע.  .8
ּסּוף: חרב.  ִ ה ַהּשׁ ַמּטֵ  .20

ְיָלה: נוהג הנדרש מזוג צעיר בטרם ליל הכלולות.  ּלַ ֵנינּו ּבַ ין ׁשְ יַח ּבֵ ּבֹור ִהּנִ ַהּגִ  
הסיום בפרוזה – המחבר מגיש בזהירות ראויה את שתי הגרסאות המספרות על מותו של סיגורד. זו המספרת 
וזו המזכירה את מעשה הבגידה ביער. הציון לפיו "בני הגרמנים אומרים כי נרצח מחוץ  על מותו בעודו ישן, 

לביתו, ביער", תואם את המסופר על זיגפריד (הוא סיגורד) בשירת הניבלונגים.
הגרסה לפיה נרצח במיטתו מופיעה בין היתר בוולסונגה ותופיע ביצירה הבאה, היא שירת סיגורד הקצרה.

�  �

�

�
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Sigurðarkviða hin Skamma – ָצָרה יַרת ִסיגּוְרד ַהּקְ ׁשִ

הערת מבוא

הפיוטית,  באדה  הארוכות  היצירות  אחת  היא  הבתים,   70 בת  הקצרה",  סיגורד  "שירת 
השלמה  היצירה  מן  קצרה  זו  כי  לציין  הייתה  העלום  האדה  עורך  או  המחבר  וכוונת 
החסרים,  הגווילים  בשמונת  הגמור  ברובה  נעלמה  אך  באדה  להופיע  אמורה  שהייתה 
מקטע).  – סיגורד  לשירת  מבוא  הערת  ראו  יתר  (לפירוט  הגדולה"  "הלקונה  הם  הלא 

בו  נעשו  כי  וברור  בידינו רחוק משלמות,  יצירות האדה, הנוסח המצוי  בדומה לרוב 
שינויים, הוכנסו בו קטעים – חלקם בלתי רלוונטיים – אשר כמכלול פוגעים באחדות 

הפואמה. של  העלילתי  הרצף 

העובדה  אף  על  סיגורד  את  להרוג  אם  תוהה  בסיגורד,  המאוהבת  לאשתו  המקנא  גונאר 
 .1913 בראטה,  אריק  של  לגרסתו  איור  דמים.  ברית  קיימת  השניים  שבין 
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(מלבד  הנורדי  המרכיב  על  ועולה  בעיקרו  גרמני  הוא  היצירה  של  הנרטיבי  ההיבט 
אזכור הקרחונים בבית מס' 6, המרמז על כך שהיצירה נתחברה ככל הנראה באיסלנד). 
בסקנדיביה  סיגורד  עלילות  של  לפופולריות  עדות  היא  שלפנינו  היצירה  אחרת,  או  כך 

ה-12.  המאה  של 
הבלדה  ביסוד  ניצבת  לסיגורד,  ברינהילד  של  מוות  עד  ועומדת  הקיימת  אהבתה 
מגלה  היא  שכן  הפיוטית,  באדה  אחיותיה  רוב  על  זו  יצירה  עולה  זה  במובן  שלפנינו. 
הדברים  להגשת  מעבר  החורג  פן  כלות,  עד  ומאוהבת  גאה  אשה  של  מורכב  אנושי  פן 

האדה. שירי  ברוב  כמוקבל  דקויות,  הנעדרת  המחוספסת, 
של  בנו  לגונאר,  נישאת  הוולקיריה  ברינהילד  זה:  הוא  הקיצור  בתכלית  הסיפור 
גונאר.  גיּוקי, אולם היא מאוהבת בסתר בסיגורד, הנושא לאישה את אחותו של  המלך 
דבר אהבתה מתגלה, וגונאר המקנא, על אף ידידותו העמוקה לסיגורד, ולמרות שבועת 
היה  (השגויה)  לדעתו  שהוא  מי  של  למותו  מביא  לזה,  זה  נשבעו  שהשניים  האמונים 
הגיבור.  הורג את  וזה  גֹוטתֹורם, אחיו הפוחז,  הוא משכנע את  והנו מאהבה של אשתו. 
בנפשה.  יד  שולחת  אהובה,  מות  אחר  לחיות  מסוגלת  שאיננה  הנואשת,  ברינהילד 
לבעלה  עליו  ומספרת  העתיד,  את  הווליקיריות,  כדרך  חוזה,  מותה  ובטרם  גוועת,  היא 
של  עיקרה  היא  ברינהילד  של  נבואתה  לאשתו.  ואהבה  יגון  חרטה,  מוכה  לידה  היושב 

במהות.  והן  בהיקף  הן  הבלדה, 
במקומן  שאינן  בשורות  אחת  לא  נקטעים  והתוכן  הרצף  באדה,  כמקובל  זאת,  עם 
השליטה  העדר  את  זו  לעובדה  להוסיף  אם  למסופר.  ישיר  קשר  ללא  ששוזרו  ובכאלה 
של הקורא המודרני באותיות הקטנות של הסאגה הנורדית – המוכרת לפרטיה למאזין 
ההערות,  של  סיוען  ללא  המתרחש  דקויות  אחר  לעקוב  יהיה  קשה   – ההיא  העת  של 

היצירה.  של  בסופה  כרגיל  הממוקמות 

�
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ָצָרה יַרת ִסיגּוְרד ַהּקְ ׁשִ

וֹוְלסּוְנג ִאיׁש  ִסיגּוְרד  ַעם  ּפַ ָהָיה  ָהֹיה   .1
ׁש ּקֵ ּבִ יּוִקי  ּגְ ֵבית  ּבְ ָרב,  ּקְ ּבַ ַח  ַהְמַנּצֵ

לֹו עּו  ּבְ ִנׁשְ ֱאמּוִנים  ַאִחים,  ֵני  ׁשְ ַאַחר 
ֵאמּונֹו.  ֵניֶהם  ׁשְ ּבִ ָנַתן  ְוִסיגּוְרד 

תּו, ְוׁשָ ׂשֹוֲחחּו  ו,  ַיְחּדָ ֵהם  בּו  ָיׁשְ  .2
ְוהֹוְגִני, ּגּוָנאר  ָהֶעֶלם,  ִסיגּוְרד 

יּוִקי, ּגְ ת  ּבַ ּגּוְדרּון  ל  ׁשֶ ָיָדּה  לֹו  ָנְתנּו 
ְוָזָהב. ֲעָדִיים  ְוהֹוִסיפּו  ֲאחֹוָתם, 

ר  ְלַחּזֵ ָיְצאּו  ִריְנִהיְלד  ּבְ ַאַחר  ֲאַזי   .3
ַהּוֹוְלסּוְנִגי, ִעיר  ַהּצָ ִסיגּוְרד  ם  ִעּמָ ָרַכב 

ה ְמַנּסֶ ָהָיה  ָרֶכיָה  ּדְ ֶאת  ָיַדע  לּו 
ְלִקיְרָיה. ַהּוַ ַיד  ּבְ ַעְצמֹו  ּבְ ִלְזּכֹות 

ַהב, ַהּלַ ּבֹוֶהֶקת  לּוָיה  ַהּגְ ַחְרּבֹו  ֶאת   .4
ֵניֶהם. ׁשְ ין  ּבֵ ָנַתן  רֹום  ַהּדָ ּבֹור  ּגִ

ָאה) ַהּנָ ָהַעְלָמה  ְפֵתי  ׂשִ ֶאת  ק  ֵ ִנּשׁ (לֹא 
ַההּוִני, ֶלְך  ַהּמֶ ּגּוָפּה  ֶאת  ק  ִחּבֵ לֹא 

ָמַסר. יּוִקי  ּגְ ִלְבֵני  ָהַעְלָמה  ַיד  ְוֶאת 

יָה, ַחּיֶ ּבְ ִריְנִהיְלד  ּבְ ְלֶרַגע  ַאף  ָבה  ָחׁשְ לֹא   .5
ּה ְרּכָ ּדַ ִחיָתה  ִהׁשְ י  ּכִ ָהַאֲחרֹון,  יֹוָמּה  ַעד 

ְלָהִביא, ְרָענּות  ּפֻ ָבר  ּדָ ּבַ ֵיׁש  ְוִכי 
ַעת. ַ ּוְמֻרּשׁ ַהּגֹוָרל  ֵזַרת  ּגְ ִהיא  ה  ָקׁשָ ַאְך 

ַהּיֹום, ל  ׁשֶ ַעְרּבֹו  ּבְ ָדד  ּבָ ִריְנִהיְלד  ּבְ ָבה  ָיׁשְ  .6
ב: ַהּלֵ ִמן  ָבִרים  ּדְ לּויֹות  ּגְ יָדה  ְוִהּגִ

ּבֹור, ַהּגִ ִעיר  ַהּצָ ִסיגּוְרד,  ִיְהֶיה  י  ּלִ "ׁשֶ
ֵחיִקי.  ּבְ ָימּות  י  ּכִ ִנְגַזר  ֲאִפּלּו 
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י, ָאַמְרּתִ ׁשֶ ָבִרים  ּדְ ַעל  ֶאְתָחֵרט  ְמֵהָרה  ּבִ  .7
ּגּוָנאר, ת  ֵאׁשֶ ַוֲאִני  ִהיא  ּתֹו  ִאׁשְ ּגּוְדרּון 

ַהּנֹוְרנֹות." ִלי  ָטוּו  ִיּסּוִרים  ּסּוֵפי  ּכִ

בּור, ָ ַהּשׁ ּה  ִלּבָ ּבְ ִריְנִהיְלד  ּבְ ְסָעה  ּפָ כּופֹות  ּתְ  .8
ְמּדּוִמים, ּדִ עֹות  ׁשְ ּבִ ֶכת  ְמַהּלֶ ַקְרחֹון  ַעל 

ב ּכַ ִלׁשְ ּגּוְדרּון  ָעְלָתה  ְיצּוָעּה  ַעל  ֵעת 
ִמיָכה.  ׂשְ ּבִ ּתֹו  ִאׁשְ ֶאת  ה  ְמַכּסֶ ְוִסיגּוְרד 

--------------------  .9
ּתֹו ִאׁשְ ִעם  ר  ָ ְמֻאּשׁ ַההּוִנים  "...ּוֶמֶלְך 
ּבֹוֵדָדה, זּוג,  ן  ּבֶ ִלי  ּבְ ָהֻאְמֶלֶלת,  ַוֲאִני 
ר."  ַהְמֻיּסָ י  ּבִ ִמּלִ עֹוָלה  ֶבר  ׁשֶ ַזֲעַקת 

ִלְרֹצַח: ִהיא  ְנכֹוָנה  ּה  ֵיאּוׁשָ ֹרב  ּבְ  .10
ד, ַאּבֵ ּתְ ַאְרִצי  ֶאת  ּגּוָנאר,  אֹוִתי,  ד  ַאּבֵ "ּתְ

ֶלְך ַהּמֶ ִעם  אּוַכל  לֹא  ְלעֹוָלם  ׁשּוב  י  ּכִ
ִלְהיֹות.  ֶרת  ֶ ְמֻאּשׁ ּגֹוָרִלי,  ַלְחלֹק 

י, ְעּתִ ִהּגַ ּנּו  ִמּמֶ קֹום  ַלּמָ ָאׁשּוב   .11
טֹוָבִתי, י  ׁשֵ ְמַבּקְ ְקרֹוַבי  ֶאל  יִתי,  ּבֵ ֶאל 

י, ַחּיַ ֶאת  ן  ִאיׁשַ ם  ׁשָ ם,  ִקְרּבָ ּבְ ּכֹן  ֶאׁשְ ם  ׁשָ
ִסיגּוְרד. ּבְ לַֹח  ִלׁשְ ָיד  ֵעז  ּתָ לֹא  ֵהן  י  ּכִ

ָהָאב, ִעם  ע  ְלַמּסָ ן  ַהּבֵ לֹו  ֵיֵלְך   .12
ה, ַרּבָ ֵעת  ֹרד  ִיׂשְ לֹא  ֵאב  ַהּזְ ּגּור  ן  ּכֵ ׁשֶ

ָקם ַהּנָ ה  ַמֲעׂשֵ ל  ׁשֶ ְמִחירֹו  ְוָנמּוְך 
ִתים."  ּמֵ ּבַ ן  ַהּבֵ ִאם  ה,  ַמֲעׂשֶ ְלַאַחר 
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ְנֵכָאה רּוחֹו  ּגּוָנאר,  ָהָיה  ָעצּוב   .13
ַנְפׁשֹו. ֶנֱעֶטֶפת  ֶעֶרב  ַעד  ִמּבֶֹקר 

ָבר ַהּדָ הּוא  ַמה  יֹוֵדַע  לֹא  ְמַהְרֵהר, 
ּתֹוֶעֶלת. ּבֹו  ׁש  ּיֵ ְוׁשֶ ַלֲעׂשֹות  ָעִדיף  ׁשֶ

וֹוְלסּוְנג? ֶאת  ִלְרֹצַח  ׁש  ְיַבּקֵ ַהִאם 
ּוְבֶנֶפׁש.  ֵלב  ּבְ ָאַהב  ִסיגּוְרד  ֶאת  ֵהן 

ֲאֻרּכֹות, עֹות  ׁשָ ְוָתָהה  ִהְרֵהר  ְך  ּכָ  .14
ְקֶרה ַהּמִ ָקָרה  לֹא  ה  ַעּתָ ַעד  ֵמעֹוָלם 
ְוַתְזִניַח. ֲעֹזב  ּתַ ַאְרָצּה  ֶאת  ה  ְלּכָ ּמַ ׁשֶ
הֹוְגִני ֶאת  יַח  ְלדּו־ׂשִ ֲאַזי  הּוא  ָקָרא 

ַנאי).  ּתְ ְללֹא  ֵאמּון  הּוא  ָנַתן  ּבֹו  (ָאִחיו, 

י ְלִלּבִ ְיָקָרה  ים  ׁשִ ַהּנָ ל  "ִמּכָ  .15
ן. ּלָ ִמּכֻ ַהּטֹוָבה  ּבּוְדִלי  ת  ּבַ ִריְנִהיְלד  ּבְ ִהיא 

ר  ֵמֲאׁשֶ ּבֹוֵחר  ָהִייִתי  ֶות  ּמָ ּבַ
ַהּטֹוָבה. ָהַעְלָמה  ַאֲהַבת  ָאְבַדן  ּבְ

אֹוְצרֹוָתיו? ֲעבּור  ּבַ ּבֹור  ּגִ ּבַ ֲהִתְבּגֹד   .16
ָהַרְינּוס, ל  ׁשֶ ָהב  ַהּזָ ָיַדי  ּבְ ָהָיה  לּו 

יר, ּבִ ַהּכַ ְטמֹון  ּמַ ּבַ ְלַהְחִזיק  י  ָיכְֹלּתִ לּו 
ָוַנַחת." ר  ֹאׁשֶ ּבְ ׁשֹוֵכן  ָהִייִתי 

ָבָריו: ּדְ ְוֵאּלּו  הֹוְגִני,  ר  ּבֵ ּדִ ְקָצרֹות   .17
ה, ַמֲעׂשֶ ְוַלֲעׂשֹות  ִלְפֹעל  ָלנּו  "ַאל 
ָנַדְרנּו, ֶדר  ַהּנֶ ֶאת  נּו  ַחְרּבֵ ּבְ ף  ּסֵ ְלׁשַ

ְלָהֵפר. בּוָעה  ׁשְ רֹוַע  ַהּזְ ּוְבכַֹח 

אֹון, ּבְ לֹו  ֶוה  ָ ַהּשׁ ּה  ּלָ ּכֻ ָאֶרץ  ּבָ ֵאין   .18
ֶאֶרץ ְוַעל  ַעם  ַעל  ׁשֹוְלִטים  נּו  ְעּתֵ ַאְרּבַ

ְלַבּדֹו. ִרּבֹון  ַההּוִני  ׁשֶ עֹוד  ּבְ
ּנּו."  ִמּמֶ ָרם  יט  ּלִ ׁשַ ֵבל  ַהּתֵ ְמלֹוא  ּבִ ֵאין 
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ר: ּבֵ ּגּוָנאר ּדִ  .19

ְלדּו, ִיּוָ ִנים  ּבָ נּו  ּתֵ ַלֲחִמׁשְ "ִאם 
ָאֶרץ.  ּבָ ְזֵענּו  ּגִ ה  ְוִיְרּבֶ ח  ּבַ ּתַ ִיׁשְ

ָהֹרַע; ׁשֶֹרׁש  ֶאת  ֵברּור  ּבְ ֶאְרֶאה 
הּוא."  עֹוֶלה  ִריְנִהיְלד  ּבְ ל  ׁשֶ ֹוֵטם  ַהּשׂ ּה  ּבָ ִמּלִ

ָאִחינּו ּגֹוְטתֹוְרם  ל  ׁשֶ ַזֲעמֹו  ֲחַמת  "ֶאת    .20
ָהֶעֶלם.  ֶאת  ָנִסית  ְמֵהָרה,  ּבִ ה  ְנַלּבֶ

ְלִסיגּוְרד, ּגֹוְטתֹוְרם  ֱאמּוִנים  ע  ּבַ ִנׁשְ לֹא 
ינּו." ָראׁשֵ ַעל  ָאסֹון  ִהיא  ה  ַעּתָ ׁשֶ בּוָעה  ְ ַהּשׁ

ְמָהר, ַהּנִ ּגֹוְטתֹוְרם  ֶאת  ְלָהִסית  ָהָיה  ַקל   .21
--------------------
--------------------

ּגֹוְטתֹוְרם. ל  ׁשֶ ַהֶחֶרב  ִסיגּוְרד  ֵלב  ּבְ ְנעּוָצה 

רֹוֵצַח, ּבָ ִלְנֹקם  ּבֹור  ַהּגִ ׁש  ּקֵ ּבִ  .22
ִמים, ַהּדָ ִאיׁש  ּבְ ַחְרּבֹו  ֶאת  ֵהִטיל 

ַהב ַהּלַ ָטס  ֲחִנית  ּכַ ָרק  ַהּבָ ְמִהירּות  ּבִ
ּפֹוֵגַע. גֹוְטתֹוְרם  ּבְ ֶלְך,  ַהּמֶ ל  ׁשֶ דֹו  ִמּיָ

ַח,  ַהְמַרּצֵ ּגּוַפת  ֶאת  ַרת  ּכָ ַנִים  ִלׁשְ   .23
ְוָהֹראׁש, רֹועֹות  ַהּזְ ָמֲעדּו  ְלָפִנים 

ְלָאחֹור. ָקְרסּו  ַאְרָצה,  ָמטּו  ְוַרְגָליו 

ּגּוְדרּון, ְכָבה  ׁשָ ה  ּטָ ּמִ ּבַ ָנה  ׁשֵ ּבְ קּוָעה  ׁשְ  .24
ֶהָחָתן. ְלַצד  ָנָתּה  ׁשְ ָלּה  ָעְרָבה 

ֶבר, ַהּגֶ ֶאת  ָמְצָאה  לֹא  ֵהִקיָצה  ׁשֶ ּכְ ֲאָבל 
ֶלְך. ַהּמֶ ל  ׁשֶ ָדמֹו  ּבְ ָרֲחָצה  ֹזאת  ַחת  ּתַ
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ָיֶדיָה, י  ּתֵ ׁשְ ַכּפֹות  ּבְ ָהְלָמה  כַֹח  ּבְ  .25
ב: ַהּלֵ ַעז  ִהְתרֹוֵמם  ַהּקֹול  ְלַרַעם 

ָיגֹון, ל  ׁשֶ ָמעֹות  ּדְ יִלי  ּזִ ּתַ ַאל  "ּגּוְדרּון, 
ַהּפֹוַרַחת. ִתי  ּלָ ּכַ ים,  ַחּיִ ַאַחִיְך  י  ּכִ

י, ִמּדַ הּוא  ָצִעיר  י  ַיְלּדִ ִזיְגמּוְנד   .26
ָאיו. ּנְ ְמׂשַ ן  ּכַ ׁשְ ִמִמּ יּוַכל  לֹא  ְוָלנּוס 

ְחּבּוָלה, ּתַ לּו  ִחּבְ ָלֶבַטח  ָבר  ּכְ יֵניֶהם  ּבֵ
ַעת.  ַ ּוְמֻרּשׁ ֲחׁשּוָכה  ה  ְמִזּמָ ְוָחְרׁשּו 

ִלְבִני לֹו  ֶוה  ִיׁשְ ֵאין  ְבָעה,  ׁשִ ַנִיְך,  ּבָ ין  ִמּבֵ  .27
ָהֲעֶצֶרת. ּנּוס  ּכִ ֶאל  רֹוֵכב  ֶזה  עֹוד  ּבְ

ָבר, ַהּדָ ָנַפל  ֶזה  יַצד  ּכֵ ִלי  ָנִהיר 
ָהָעֶול.  ׁשֶֹרׁש  ִהיא  ְלַבד  ּבִ ִריְנִהיְלד  ּבְ

ֶבר, ּגֶ ל  ִמּכָ יֹוֵתר  ִריְנִהיְלד  ּבְ אֹוִתי  ָאֲהָבה   .28
ְלגּוָנאר. ָחָטאִתי  לֹא  ֵמעֹוָלם  ֲאָבל 
יו, ַלּפָ ּכְ י  ַמְרּתִ ׁשָ ֶצֶדק  ֵהן  ֶנֶדר  ַעל 

ּתֹו." ִאׁשְ ל  ׁשֶ ְמַאֵהב  ִלי  ִיְקָרא  לֹא  ְוִאיׁש 

ֶפת, ִמְתַעּלֶ ָנְפָלה  ְוגּוְדרּון  ִסיגּוְרד  ֵמת   .29
ָהַרַעׁש ִמן  קֹול,  ּבְ יָה  ּפֶ ּכַ סֹוֶפֶקת 

ף, ַמּדָ ַעל  ַהּכֹוסֹות  ִצְלְצלּו  ִנְרֲעדּו, 
ָחֵצר.  ּבֶ ָעְלָתה  ֲאָוִזים  ְוִצְוַחת 

ּגּוְדרּון, ִמיֵדי  ָהעֹוֶלה  אֹון  ָ ַהּשׁ ַמע  ְלִמׁשְ  .30
ָרם, קֹול  ּבְ ָצֲחָקה  ּבּוְדִלי  ת  ּבַ ִריְנִהיְלד  ּבְ

ַעג  ַהּלַ ְצחֹוק  ָעָלה  ה  ְלּכָ ַהּמַ ב  ִמּלֵ
יּוִקי. ּגְ ת  ּבַ ל  ׁשֶ ַהּנֹוָאׁש  ְכָיּה  ּבִ ַמע  ְלׁשֵ
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ֵלאֹמר: ָסח  ֱאנֹוׁש,  ֵני  ּבְ ִרּבֹון  ּגּוָנאר,  ֲאַזי   .31
ְנָאה,  ׂשִ ׁשֹוֶחֶרת  צֹוֶחֶקת,  ַאּתְ  ָמה  "ַעל 

ינּו? ְוִהְלּבִ ָחְורּו  ַנִיְך  ּפָ ה  ּזֶ ַמה  ַעל 
ע.  ָהֶרׁשַ זֹוֶמֶמת   , ַאּתְ ֲארּוָרה  ָלַעד 

ֵעיַנִיְך  ֶאת  ָנַתּתְ  לּו  ְלָרחֹוק  ֵמְך  ׁשְ ָיָצא   .32
ֵדינּו. ִמּיָ ְפַצע  ּנִ ׁשֶ ָאִחיְך  ַאְטִלי  ּבְ

ָדָמיו, ּבְ ָהרֹוֵחץ  ּגּופֹו  ֶאת  ָרִאית  לּו 
ִנְמַנַעת." ע  ָהֶרׁשַ ִמן  ָהִייָת  ׁשֶ ֵכן  ִיּתָ

ָרה: ּבְ ִריְנִהיְלד ּדִ ּבְ  .33

ַאְטִלי  מּול  ִנְלַחְמּתָ  ּגּוָנאר,  אֹוְתָך,  ן  ּדָ לֹא  ִאיׁש 
ָך. ַנְפׁשְ ְנַאת  ּוְלׂשִ ְלָך  הּוא  ז  ּבָ ֲאָבל 

ָניו, ּפָ ַעל  מּות  ּתָ י  ּכִ יו  ַחּיָ ֶאת  ַיֲאִריְך 
ָלַעד.  הּוא  ַיֲעֶלה  מֹוְתָך  ּכְ ׁשֶ ְוַעל 

ׁשּוב: ְלָך  ֹאַמר  ַאְך  ָאְמָנם,  ָיַדְעּתָ    .34
, ָזַמְמּתָ ֶעיָך  ׁשָ ּפְ ֶאת  ָבר  ּכְ ֶ ִמּשׁ ָיִמים  ּבְ
ֶרת, ֶ ְמֻאּשׁ ֶחְלִקי  ּבְ עֹוד,  ה  ַיְלּדָ ָהִייִתי 

ָאִחי. ל  ׁשֶ ֵביתֹו  ּבְ ָרָעה  יֹוַדַעת  לֹא 

א, ׂשֵ ֶאּנָ ְלִאיׁש  ַעם  ּפַ ׁשֶ י  ָיַדְעּתִ לֹא    .35
ְלַאְרֵצנּו, ְלׁשּו  ּפָ יּוִקי  ּגְ ֵני  ּבְ ֶטֶרם  ּבְ

ף, ֻאּכָ ַעל  ְנִסיִכים  ה  לֹוׁשָ ׁשְ אֶתם,  ּבָ ֲאַזי 
יֵתנּו.  ּבֵ ֶאל  ְרכּוִבים  אֶתם  ּבָ ְולֹא  ַהְלַואי 

ף ֻאּכַ ַעל  ׁשּוב  ַהּיָ דֹול  ַהּגָ ּבֹור  ַלּגִ  .36
י. ֶהֱעַנְקּתִ ֲחָסַדי  ָראִני,  ּגְ ב  ּגַ ַעל  ָהב  ַהּזָ

ְוצּוָרה, ר  ְקַלְסּתֵ ּבִ ִסיגּוְרד  ְלָך  ָמה  ּדָ לֹא 
ְמָלִכים.  ַרע  ִמּזֶ ֵניֶכם  ׁשְ ַוֲאִפּלּו 
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לֹא י  ּכִ ִלי  ְוָאַמר  ָנה  ּפָ ַאְטִלי  ֲאַזי   .37
ָחה, ּפָ ׁשְ ַהּמִ אֹוַצר  ּבְ ֶחְלִקי  ֶאת  ל  ֲאַקּבֵ
ָבר, ִמּכְ י  ּתִ ַרׁשְ ּיָ ׁשֶ ֶאֶרץ  ְולֹא  ָזָהב  לֹא 

ְדָרׁש.  ּנִ ּכַ ָאבֹוא  לֹא  ּוִאין  ִנּשׂ ְבִרית  ּבִ ִאם 

ֶכת, ְמַהּפֶ י  ַנְפׁשִ ּבְ ֲאַהְרֵהר,  כּופֹות  ּתְ  .38
ַוֲעַדִין ְלָאִחי  מַֹע  ִלׁשְ י  ֵסַרְבּתִ לּו 
ָבִרים, ּגְ ְוקֹוֶטֶלת  ִנְלֶחֶמת  ָהִייִתי 
ָאֶרץ, ּבָ נֹוַדַעת  ָחִזי,  ַעל  ְרָיה  ִ ַהּשׁ

יִרים. ַאּבִ ִמְלָחָמה  י  ְלַאְנׁשֵ ְרָענּות  ּפֻ

ְלִאיׁש, אִתי  ְוִנּשֵׂ ִלְבסֹוף  י  ְרּתִ ִוּתַ ַאְך   .39
ְוָהָאֶרץ ָהב  ַהּזָ אֹוְצרֹות  ל  ִמּכָ י  ּכִ

י, ַחְרּתִ ּבָ ִזיְגמּוְנד  ן  ּבֶ ל  ׁשֶ ִני  ָ ַהּשׁ ְצִמיֵדי  ּבִ
ר.  עֹׁשֶ ְולֹא  ִקְנָין  לֹא  י  ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ לֹא  ּוֵמָאז 

י, ִלּבִ י  ָנַתּתִ ֶאָחד  ְלֶגֶבר  ַרק   .40
ַאֵחר, ֶגֶבר  ּבְ י  ִהְרַהְרּתִ לֹא  ֵמעֹוָלם 
לֹו ַדע  ִיּוָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֵיַדע  ַאְטִלי  ֹזאת 

ׁשּוב. ְללֹא  מֹוִתי  ֶדֶרְך  ּבְ ָיָצאִתי  י  ּכִ

ַעת ּדַ ת  ַקּלַ ַרְעָיה  ְהֶיה  ּתִ ַאל  ְלעֹוָלם   .41
ַאֵחר. ְלֶגֶבר  נֹוֶתֶנת  ֲחָסֶדיָה 

--------------------
ֶלת." ָהִאּוֶ י  ַמֲעׂשֵ ַעל  מּוִלי  ּגְ ֶאת  ם  ּלֵ ֲאׁשַ

ְוֶאֶרץ, ַעם  יט  ּלִ ׁשַ ֶלְך,  ַהּמֶ ּגּוָנאר  ָקם   .42
ְזרֹועֹוָתיו, י  ּתֵ ׁשְ ּבִ ּתֹו  ִאׁשְ ֶאת  ק  ְוִחּבֵ
ׁש ּקֵ ּבִ ִריְנִהיְלד  ּבְ ֶאת  א  ַהּבָ ל  ּכָ ֲאַזי 

ִלּבֹו.  ֶאל  ץ  ְלַאּמֵ ַאֲהָבה  ֹרב  ּבְ
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ֵמָעֶליָה ֲחָתה  ּדָ ם  ּלָ ּכֻ ֶאת  ִהיא  ֲאָבל   .43
ֶרְך. ַהּדֶ ֶאל  ֵצאָתּה  ֶאת  ִיְמַנע  ִאיׁש  ְלַבל 

ׁש: ְמַבּקֵ ֲעָצתֹו  ְלֹהֹוְגִני,  ּגּוָנאר  ָקָרא 
ה. ַמֲעׂשֶ ְלָחְכַמת  ֶכף  ּתֵ ָאנּו  "ְצִריִכים 

דֹול, ַהּגָ אּוָלם  ּבָ ם  ּלָ ּכֻ ֶאת  ץ  ְנַקּבֵ  .44
ַהֶהְכֵרַח, חּוף  ּדָ י  ּכִ ינּו,  ֲאָנׁשֵ ל  ּכָ ֶאת 

ה ְלּכָ ַהּמַ מֹות  ֶאת  ִלְמנַֹע  ַנְצִליַח  ִאם 
ַמן." ַהּזְ ִעם  ּה  ְעּתָ ּדַ ֲהֹפְך  ּתַ אּוַלי 

ר: ּבֵ הֹוְגִני ּדִ  .45

ֶות, ַהּמָ ֶאל  ּה  ְרּכָ ּדַ ֶאת  ַלְחסֹם  עֹוד  ּתּוַכל  לֹא 
ֵמָחָדׁש. ֵלד  ּוָ ּתִ ׁשּוב,  ּתָ לֹא  ְלעֹוָלם 

ֵהִגיָחה, הֻאְמֶלֶלת  ּה  ִאּמָ ֵמֶרֶחם 
ְנָבָלה. י  ּוְלַמֲעׂשֵ נֹוְלָדה  ְלָעֶול 

ְוֵהִמיָטה."  ָחְזָרה  ֶבר  ּגֶ רֹאׁש  ַעל  ָאסֹון 

ָאִחיו,  ֵמהֹוְגִני  ֶעֶצב  ּבְ ּגּוָנאר  ַסב   .46
יֶטיָה.  ְכׁשִ ּתַ ָקה  ִחּלְ ֲעָדִיים  את  נֹוׂשֵ

נֹוֶתֶנת, ֵעיֶניָה  אֹוְצרֹוֶתיָה  ָכל  ּבְ
ֲעָבִדים. גּופֹות  ּבְ תֹות,  ַהּמֵ ים  ׁשִ ּנָ ּבַ

ּוְבָיגֹון ָהב  ַהּזָ ְרַית  ׁשִ ֶאת  ה  ָלְבׁשָ  .47
ִמְתמֹוֶטֶטת ּה,  ַחְרּבָ ּבְ ּה  ִלּבָ ֶאת  ָפה  ּסְ ׁשִ

ר ּכַ ַעל  יָחה  ִהּנִ ֲאנּוׁשֹות  ּוְפצּוָעה 
ָבֶריָה: ּדְ ֶאת  ּה  ִלּבָ ּבְ ְקָלה  ְוׁשָ ּה  ֹראׁשָ ֶאת 

ַהּטֹובֹות  ְפחֹוַתי  ׁשִ ְלָכאן  ֹבאָנה  "ּתָ  .48
ִדי, ִמּיָ ָהב  ּזָ ּבַ ִלְזּכֹות  ַמְחָנה  ׂשְ ּתִ

ן, ְלֻכּלָ ן  ֶאּתֵ אר  ּוָ ַלּצַ ָרִביד 
ְצחֹוָרה." ְוֻכּתֶֹנת  ֲחמּודֹות  ּוִבְגֵדי 
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אּוָלם, ּבָ ַלְך  ֻהׁשְ ַהס  ֶרת  ְמַדּבֶ עֹוָדּה  ּבְ  .49
ָבָרן: ּדְ ידּו  ִהּגִ ָפחֹות  ְ ַהּשׁ ַוֲאַזי 

ים, ַחּיִ ּבַ ֲחֵפצֹות  נּו  ּלָ ּכֻ ֶטל,  ּקֶ ּבַ י  "ּדַ
ִלְזּכֹות." ַבח  ׁשֶ ּבְ ֶרְך  ַהּדֶ ִהיא  זֹו  לֹא  י  ּכִ

– ן  ּתָ ׁשְ ּפִ ֻכּתֶֹנת  ּבְ ָהַעְלָמה  ֲאַזי    .50
יָדה:  ִהּגִ ָבֶריָה  ּדְ ֶאת   – ְוָנָאה  ְצִעיָרה 

ְלָסֵרב, ִלְדָבַרי  ַאַחת  ַאף  ֵעז  ּתָ ל  "ּבַ
יָה. ַחּיֶ ֶאת  ְלַהְקִריב  ְלָמֵאן  ֵעז  ּתָ ל  ּבַ

ּגּוְפֶכן ֶאת  רּו  ְיַעּטְ ֲעָדִיים  ְמַעט  ַאְך   .51
ִדי, ִעּמָ מֹוֵקד  ַעל  ְרפּו  ּשָׂ ּתִ ְלֵעת 

ֶמְנָיה. אֹוְצרֹות  ְללֹא  גּוְפֶכן,  ּבְ ֲחׂשּופֹות 

ָבַרי,  ּדְ ֶאת  לֹוַמר  ִלי  ְוֵתן  ּגּוָנאר!  ב,  ׁשֵ  .52
ָלמּות, ַההֹוֶלֶכת  ְתָך  ּלָ ּכַ ְבֵרי  ּדִ

ֵמל, ּנָ ּבַ ְסִפיָנְתָך  ְפִליג  ּתַ לֹא  ׁשּוב  י  ּכִ
ַהּכֹל: ֶאת  ֶאֱחֶזה  ְליֹוִני  ּכִ ַסף  ַעל 

ָך ִלּבְ ּבְ ה  ַדּמֶ ּתְ ר  ֵמֲאׁשֶ ם  ֻמְקּדָ  .53
ּגּוְדרּון, ְלֵבין  יְנָך  ּבֵ לֹום  ָ ַהּשׁ ָיבֹוא 

ָאה, ַהּנָ ָהַעְלָמה  ה,  ּלָ ַהּכַ ְמַחק  ּתִ י  ּכִ
ת. ַהּמֵ ַעל  ַהּבַ ל  ׁשֶ ִזְכרֹו  ֶאת  ּה  ּבָ ִמּלִ

ּה, ּתָ ּבִ ֶאת  ָהֵאם  ֵלד  ּתֵ ֶרת  ֶ ְמֻאּשׁ  .54
ִהיר, ַהּבָ ַהּיֹום  ִמן  ּוְצחֹוָרה  ְטהֹוָרה 

ֶמׁש. ֶ ַהּשׁ ֶקֶרן  ּכְ ַהּזֹוֶהֶרת  ָמּה,  ׁשְ ְסַוְנִהיְלד 

יא, ּשִׂ ּתַ ּגּוְדרּון  ֶאת  ְוָאִציל  טֹוב  ְלִאיׁש   .55
ּוֶאיָה ִנּשׂ ִלים  ּכֹוׁשְ י  ּכִ ה  ַדּמֶ ּתְ זֹו  ֲאָבל 

ְרָענּות, ּפֻ ּתֹוִריד  זֹו  לֹוֲחִמים  ֹראׁש  ְוַעל 
ַאֲחֶריָה. ׁש  ְיַבּקֵ ּבּוְדִלי  ן  ּבֶ ַאְטִלי 

פרדריק   ,Svanhild ְסַוְנִהיְלד 
סנדר, 1893. איור לשירת סיגורד 
של  השבדית  בגרסתו  הקצרה 

.1913 משנת  בראטה  אריק 
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, ָנַהְגּתָ י  ּבִ יַצד  ּכֵ ְלעֹוָלם  ח  ּכַ ֶאׁשְ לֹא   .56
, ָמַעְלּתָ י  ּבִ ִנְתָעִבים  ָקִרים  ׁשְ ּבִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ

--------------------
ים.  ַהַחּיִ ְמַחת  ׂשִ ִלי  ָאְבָדה  ָלֶנַצח 

את  ָלׂשֵ אֹוְדרּון  ֶאת  ֵמַח  ׂשָ ָהִייָת   .57
ָיָדּה ֶאת  ָך  ִמּמְ מֹוֵנַע  ַאְטִלי  ַאְך 

אֹוֲהִבים, ם  ַאּתֶ ֶתר  ּסֵ ּבַ ַרק  ן  ּכֵ ְוַעל 
ָגלּוי ּבְ ֶזה  ֶאת  ֶזה  ּתֹאֲהבּו  ה  ֵמַעּתָ

ָאֹנִכי.  אֹוְתָך  י  ָאַהְבּתִ ׁשֶ ִפי  ּכְ

מֹוְתָך, ֶאת  ְמָצא  ּתִ ָיֵמינּו  ּבְ ְמֵהָרה  ּבִ  .58
ַאְטִלי. אֹוְתָך  ִליְך  ַיׁשְ ים  ְנָחׁשִ ּגֹב  ֶאל 

ַעל ִלּיַ ַהּבְ ן  ּבֶ ל  ׁשֶ ּגֹוָרלֹו  ִנְגַזר  ַאְך   .59
ַחי. ְלָכל  ּבֹק  ִיׁשְ הּוא  ם  ּגַ ְוָכמֹוָך 

ַהּתֶֹפת ֶאל  ֵיְרדּו  ּוָבָניו  ָבל  ַהּנָ
ְוקֹוֶדֶרת נּוָגה  ּגּוְדרּון,  ל  ׁשֶ ָיֶדיָה  ּבְ

ַהֶחֶרב.  ַלַהב  ּבְ ף  ּסַ ְיׁשֻ ּגּופֹו 

אָוה  ַהּנָ ֲאחֹוְתָך  לּו  ָהָיה  ָעִדיף   .60
ִעּמֹו, ּוֵמָתה  ַעל  ַהּבַ ֶאל  ָחְבָרה 

ְנבֹוָנה, ֵעָצה  ָלּה  ָנה  ִנּתְ ִאּלּו  ֹזאת 
ֵאַלי. ִהיא  ְמָתה  ּדָ רּוָחּה  ּבְ לּו  אֹו 

יָה ַחּיֶ י  ּכִ ּדֹוֶמה  ַאְך   – ר  ֲאַדּבֵ ְלַאט   .61
ה. ַעּתָ מֹוִני  ּכָ ֶגד,  ִמּנֶ זֹו  ִליְך  ׁשְ ּתַ לֹא 

ָהָאֶרץ ֶאל  ַנְחׁשֹוִלים  י  ּבֵ ּגַ ַעל  נּוד  ּתָ ִהיא 
ָאִביו.  ַמְמֶלֶכת  ַעל  יט  ּלִ ׁשַ יֹוָנאק  ּה  ּבָ
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ִנים, ּבָ לֹו  ֲעִמיד  ּתַ ָיֵמינּו  ּבְ ְמֵהָרה  ּבִ  .62
ֶלְך, ַהּמֶ יֹוָנאק  ל  ׁשֶ רֹו  ְלָעׁשְ ים  יֹוְרׁשִ

ת  ַהּבַ ְסַוְנִהיְלד  ִהיא  ֶמׁש,  ֶ ַהּשׁ ֶקֶרן  ֶאת  ַאְך 
ר. ּגֵ ׁשַ ּתְ ְרָחק  ַלּמֶ ָיְלָדה,  ִסיגּוְרד  ּלְ ׁשֶ

ָיבֹוא. ִאיִקי  י  ִמּפִ ֵעת  ְללֹא  מֹוָתּה   .63
ָהִאיׁש. יֹוְרמּוְנֶרק  ל  ׁשֶ ַזֲעמֹו  נֹוָרא  י  ּכִ

ָהַעז, ִסיגּוְרד  ית  ּבֵ ַעל  ץ  ַהּקֵ א  ּבָ ְך  ּכָ ה  ִהּנֵ
ּגּוְדרּון. ל  ׁשֶ ִיּסּוֶריָה  ים  ְוַרּבִ ְוהֹוְלִכים 

י, ִאיׁשִ ֵאֶליָך,  ִלי  ה  ׁשָ ּקָ ּבַ עֹוד  אּוָלם    .64
מֹוִתי. ֶטֶרם  ּבְ י  ִעּמִ ִהיא  ַאֲחרֹוָנה 

ֶדה ּשָׂ ּבַ ם  ּקַ ּיֻ ׁשֶ ַהּמֹוֵקד  ְיִהי 
ָמקֹום ּבֹו  ֶיְחַסר  לֹא  ְמָנת  ַעל  ָרָחב  י  ּדֵ

יו. ַחּיָ ִסיגּוְרד  ִעם  ַח  ּפֵ ּקִ ׁשֶ ִמי  ְלָכל 

ַהּמֹוֵקד, ַיֲעֶטה  ְוִצּנֹות  ִטיִחים  ׁשְ  .65
--------------------

ְוָהָדר הֹוד  ְכִריְך  ּתַ ֲעָבִדים,  ַחְלֵלי 
ְלֶהֶבת. ַ ּשׁ ּבַ י  ְלִצּדִ עֹוֶלה  ְוִסיגּוְרד 

ַההּוִני ל  ׁשֶ ְלִצּדֹו  ַיֲעלּו  ֵאׁש  ּבָ  .66
ְדָרׁש, ּנִ ּכַ ְגִלימֹות  ּבִ סּוִרים  ַהּמְ ֲעָבָדיו 
ְלַרְגָליו,  זּוג  ְועֹוד  ְלֹראׁשֹו  ֶאָחד  זּוג 

ים, ִנּצִ ְוֶצֶמד  ַצִיד  ְלֵבי  ּכַ ַלֲהַקת 
ְוָיאּות.  ְדָרׁש  ּנִ ּכַ ֵיָעֵרְך  ַהּכֹל  ְך  ּכָ

ֶהָעָבר ִביֵמי  ּכְ ח,  ֻיּנַ ּוֵביֵנינּו   .67
לּולֹוֵתינּו, ּכְ ת  ִמּטַ ּבְ ַהַחד  ַהב  ַהּלַ

ּתֹו'.  ְוִאׁשְ 'ִאיׁש  ָלנּו  ִלְקֹרא  ְוָיׁשּובּו 
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ְלַהאָלה ַהּוַ ֲעֵרי  ׁשַ ְרקּו  ִיּטָ לֹא  ַאְך   .68
עֹות, ַטּבָ ִצְלצּול  ּבְ ּוְלָפַני  ְלָפָניו 
ֵנס ִנּכָ ָיד  ּבְ ָיד  ָנבֹוא,  ֵנינּו  ׁשְ י  ּכִ

אֹול. ְ ַלּשׁ ָרֵכינּו  ּדְ ֶאת  ַיְחֹסם  לֹא  ְוִאיׁש 

אֹותֹו יָנה  ַלּוֶ ּתְ ְלָוָיה  נֹות  ּבְ ָחֵמׁש   .69
ַמֲעָלה, ֵמָרֵמי  ֲעָבִדים  מֹוָנה  ּוׁשְ

ְלדּות, ַהּיַ ִמיֵמי  ֵמֵרַעי  ם  ּלָ ּכֻ
ה. ַטּנָ ַהּקְ ְלִבּתֹו  ּבּוְדִלי  ד  ִמּיַ ת  ַמּתָ

ּדֹוֶבֶרת ָהִייִתי  עֹוד  ַרּבֹות,  י  ְרּתִ ּבַ ּדִ  .70
ְמַעט, עֹוד  י  ַחּיַ ֶאת  ַהּגֹוָרל  ֶהֱאִריְך  לּו 

ֲאִני, ְוגֹוַוַעת  ּכֹחֹוַתי  ָאְפסּו  ַאְך 
י."  ַחּיַ ִתיל  ּפְ ק  ִנּתַ ֱאֶמת.  י  ְרּתִ ּבַ ּדִ

הערות
וגודרון   ,Hogni  – והוגני   –  Gunnar  – גונאר  אבי התאומים   ,Gjuki ַאִחים:  ֵני  ׁשְ ַאַחר   / ׁש  ּקֵ ּבִ יּוִקי  ּגְ ֵבית  ּבְ  .1

– Guthrun – אחותם.
הקפיצה היישר למיטתם של סיגורד וברינהילד היא עדות לחסרונן של שורות או אף בתים שלמים מאז   .4
למותר  מקטע.   – סיגורד  שירת  את  ראו  השניים  בין  המונחת  החרב  פרשת  על  הקודם.  בבית  המסופר 
ולא מלך. אולם מוצא העלילה מדרום, קרי: גרמניה, הופכת אותו בדמיונו  לציין שסיגורד לא היה הוני 

של המשרר למלך הוני.
ֶכת: נופך של נוף איסלנדי, שם נתחברה ככל הנראה היצירה.  ַעל ַקְרחֹון ְמַהּלֶ  .8

ן: זיגמונד, בנו בן השלוש של סיגורד וגודרון, נרצח בפקודתה של ברינהילד. ַהּבֵ  .12
ֲעבּור אֹוְצרֹוָתיו?: כאן נוסף פן של רדיפת בצע על קנאתו של גונאר בסיגורד.  ּבֹור ּבַ ּגִ ֲהִתְבּגֹד ּבַ  .16

 ,Gotthorm – נּו ׁשֹוְלִטים ַעל ַעם ְוַעל ֶאֶרץ: כוונת גונאר בנוסף לאחיו התאום ולאחותו, גם לגוטתורם ְעּתֵ ַאְרּבַ  .18
אחיו למחצה. מכאן "ארבעתנו". 

ְלדּו: הסתירה בנתונים לא ברורה.  ִנים ִיּוָ נּו ּבָ ּתֵ ִאם ַלֲחִמׁשְ  .19
נרטיבית לבית  זיקה  4) הנעדרת  בית  (וראו  ּגֹוְטתֹוְרם: שוב קפיצה קדימה  ל  ׁשֶ ַהֶחֶרב  ִסיגּוְרד  ֵלב  ּבְ ְנעּוָצה   .21

הקודם. גם כאן ככל הנראה חסרות שורות או אף בתים שלמים. 
ֶוה לֹו ִלְבִני: כוונתו של סיגורד הגווע לבנים העתידים להיוולד לגודרון מנישואיה  ְבָעה, ֵאין ִיׁשְ ַנִיְך, ׁשִ ין ּבָ ִמּבֵ  .27

לאחר מותו.
אטלי  של  הזמנתו  והוא  כליל,  שונה  לנושא  מתייחסת  גונאר  של  הערתו  ֵדינּו:  ִמּיָ ְפַצע  ּנִ ׁשֶ ָאִחיְך  ַאְטִלי  ּבְ  .32
לחצרו של גונאר במזימה להורגו. ברינהילד נלחמת לצדו של אטלי מול בעלה. העלילה מפותחת בבלדה 

�
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הגרינלנדית של אטלי, ראו בהמשך כרך זה. 
ף: השלושה: גונאר, הוגני, סיגורד. ה ְנִסיִכים ַעל ֻאּכָ לֹוׁשָ אֶתם, ׁשְ ֲאַזי ּבָ  .35

י: לא ברור אם הדבר אירע לפני שידה של ברינהילד הובטחה לגונאר, כי אז אין בכך מעשה  ֲחָסַדי ֶהֱעַנְקּתִ  .36
בגידה, לפחות לא במישור פורמלי, או שמא לאחר מכן, וכל כוונתה של ברינהילד להכאיב לבעלה ולעורר 

את קנאתו. 
הבלדה  ראו  ְפרֹוִדי.  המלך  עבור  זהב  הטוחנות  נפילות  שתי  וֶפנָיה,  ֶמנָיה   –  Menja ֶמְנָיה:  אֹוְצרֹות  ְללֹא   .51

הטוחנות בכרך זה.
הבית הפותח בנבואתה של ברינהילד באשר לגורלם של גונאר, אטלי וגודרון.  .52

ֵמל: פתגם במובן של "הנה עתה מתחילות הצרות". ּנָ ְפִליג ְסִפיָנְתָך ּבַ י ׁשּוב לֹא ּתַ ּכִ  
ְסַוְנִהיְלד: פירוש שמה תם פחות מן התיאור. Svanhild, קרי, "בתולת ברבור לוחמת", מן השמות העתיקים   .54

של הוולקיריות בסאגה הנורדית.
אֹוְדרּון: Oddrún. אחותם של אטלי וברינהילד. באחת הגרסאות של העלילה, החורגת מן המסופר במקורות   .57

הטווטוניים, היה גונאר מאוהב באודרון. 
י אֹוְתָך ָאנִֹכי: אם אכן ברינהילד היא זו המדברת, כי אז קשה שלא לייחס לדבריה היבט סרקסטי,  ָאַהְבּתִ ִפי ׁשֶ ּכְ  

לאור העובדה שזו חוזרת שוב ושוב על טיעונה כי רק את סיגורד אהבה באמת.
59-58.  לפרשה הסבוכה של יחסי אטלי – גונאר – גודרון, ראו את הבלדה הגרינלנדית של  אטלי בכרך זה.

ככל הנראה מלך סלבי  גיבור בפולנית)   – Junak) פי שמו  Jonak. על  ָאִביו:  ַמְמֶלֶכת  ַעל  יט  ּלִ ׁשַ יֹוָנאק  ּה  ּבָ  .61
המולך על חבל ארץ בצפון הים הבלטי. ראו הפתיחה בפרוזה לקינת גודרון בכרך זה.

 (Ermanarich (הוא ארמנריק –  יֹוְרמּוְנֶרק  Eikki, מאנשי חצרו של המלך  ָיבֹוא:  ִאיִקי  י  ִמּפִ ֵעת  ְללֹא  מֹוָתּה   .63
ְסַוְנִהיְלד כאילו זו שוכבת עם בן המלך. בזעמו תולה יורמונרק את הבן וקורע את  מוציא את דיבתה של 

אשתו לגזרים.

�  � �
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Helreið Brynhildar – אֹול ְ ִריְנִהיְלד ֶאל ַהּשׁ ע ּבְ ַמּסַ

הערת מבוא

ביתה  פני  על  ברינהילד  של  גופתה  את  הנושאת  המרכבה  עוברת  השאול  אל  בדרכה 
ברינהילד  הביאה  שלטענתה  משום  זאת  איבה.  לברינהילד  הרוחשת  נרגנת,  נפילה  של 
המופקרת למותו של סיגורד. בין השתיים מתפתח דו־שיח, במהלכו מספרת ברינהילד 

מעשיה.  עילת  את  לנפילה 
שירת סיגורד  רגיוס לאחר  מסע ברינהילד אל השאול, מופיע בקודקס  השיר הקצר 
פרק  (וראו   Nornageststhattr היד  בכתב  מופיע   ,6 בית  את  להוציא  כולו,  השיר  הקצרה. 
באחדות  הקצרה  הבלדה  מצטיינת  באדה,  היצירות  של  ניכר  לחלק  בניגוד  המבוא). 

דרמטית.
תערובת  ניכרת  ה-11,  המאה  לראשית  החוקרים  רוב  לדעת  המתוארכת  ביצירה, 
בדומה  ברבורים.  עלמת  גם  אלא  ולקיריה  רק  איננה  ברינהילד  וכך  מסורות,  של 
לזו  גרמניה  של  המיתית  המורשת  בין  ההכלאה  ניכרת  כאן  גם  סיגורד,  שירי  למחזור 

סקנדינביה.  של 

פני  על  לעבור  ברינהילד  של  גופתה  מרכבת  על  לאסור  מבקשת  הנפילה 
 .1900 עם,  לאגדות  איור   .(Nyström) ניסטרום  ג'ני  ביתה. 
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אֹול ְ ִריְנִהיְלד ֶאל ַהּשׁ ע ּבְ ַמּסַ
ראשונה,  שבערה  לסיגורד,  האחת  מדורות,  שתי  הובערו  ברינהילד  של  מותה  לאחר 
ביריעת  מונחת במרכבה, מכוסה  ברינהילד, שהייתה  גופתה של  בה שרפו את  והאחרת 
רתומה.  במרכבה  השאול  אל  מסעה  את  עשתה  שברינהילד  מסופר  כן  על  יקר.  בד 

אמרה:  וזו  הענקים,  מבנות  אחת  של  משכנה  פני  על  המרכבה  עברה  בדרכה 

ִפיָלה: ַהּנְ  .1

ִני, ּכָ ִמׁשְ ֵני  ּפְ ַעל  ַאּתְ  ְחְלִפי  ּתַ "לֹא 
מּוֶצֶקת. ֶאֶבן  ַעל  נּוי  ַהּבָ ִני  ּכָ ִמׁשְ
טֹוָוה, ֶלְך  ּפֶ ּבַ ָהִיית  לּו  ָעִדיף  י  ּכִ

ָנׂשּוי. ֶבר  ּגֶ ָלְך  ת  ׂשֶ ְמַחּפֶ ְולֹא 

ּפֹוֶחֶזת, ַוַלְנד  ת  ּבַ ת  ׁשֶ ְמַבּקֶ ַאּתְ  ָמה   .2
ַעת. ּדַ ת  ַקּלַ יִתי,  ּבֵ ֶאל  את  ּבָ ֶזה  ַמּדּוַע 

ָהב ַהּזָ ֵאַלת  יֹוַדַעת,  ַאּתְ  ֵאין  ְוִכי 
ּבֹור?" ּגִ ל  ׁשֶ ָדמֹו  ּבְ ָיַדִיְך  ֶאת  ָרַחְצּתְ  י  ּכִ

ָרה: ּבְ ִריְנִהיְלד ּדִ ּבְ  .3

ַלע, ַהּסֶ ֶבֶרת  ּגְ י,  ּבִ ְגֲעִרי  ּתִ ָנא  "ַאל 
– ָרב  ַהּקְ ֶאל  ָלֵצאת  י  ַהְגּתִ ּנָ ׁשֶ ַאף  ַעל 

ִלְבֹחר, יֵנינּו  ּבֵ ִנְדַרׁש  ֶבר  ּגֶ לּו 
ָנֵקל." ּבְ עֹוָלה  ָעַלִיְך  ָהִייִתי 

ָרה: ּבְ ִפיָלה ּדִ ַהּנְ  .4

ָיָצאת ּבֹו  ַהּיֹום  ּבּוְדִלי,  ת  ּבַ ִריְנִהיְלד  ּבְ  , "ַאּתְ
ָאסֹון. ל  ׁשֶ יֹום  הּוא  ָהעֹוָלם  ַלֲאִויר 

ְוַאּתְ  יּוִקי,  ּגְ ֵני  ּבְ ל  ׁשֶ ְלמֹוָתם  ֵהֵבאת  ַאּתְ 
ָיגֹון." ל  ׁשֶ ן  ּכָ ְלִמׁשְ יָתם  ּבֵ ֶאת  ָהַפְכּתְ 
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ָרה: ּבְ ִריְנִהיְלד ּדִ ּבְ  .5

ע ּסָ ַהּמַ ֶעְגַלת  ַעל  קֹוִמי  ִמּמְ אן,  ִמּכָ
ָהֱאֶמת,  ל  ּכָ ֶאת  רּוב,  ּכְ רֹאׁש  ָלְך,  ֹאַמר 
י ֹראׁשִ ַעל  ָאסֹון  הֹוִרידּו  יּוִקי  ּגְ ֵני  ּבְ ֵאיְך 

ְלָהֵפר.  ְנָדַרי  ֱהִביאּוִני  ְוֵכיַצד 

ֲאָחיֹות מֹוֶנה  ׁשְ ַעל  ה  ִצּוָ ֶלְך  ַהּמֶ  .6
ְגֵדיֶהן, ּבִ ִלְלּבֹׁש  ָהַאּלֹון  ֵעץ  ַחת  ּתַ

ָהִייִתי ָלַדַעת,  ְרִצי  ּתִ ִאם  י"ב,  ת  ּבַ
ֱאמּוִנים.  ִעיר  ַהּצָ ֶלְך  ַלּמֶ י  ְעּתִ ּבַ ִנׁשְ ֵעת 

ִלי ָקְראּו  ֵהם  ִליְמָדִליר,  ַרֲחֵבי  ּבְ נֹוַדע  ִמי  ׁשְ  .7
ה... ְסּדָ ַהּקַ ֲעַלת  ּבַ ִהיְלד 

ב ַהּסָ ַהּגֹוִתים  יט  ּלִ ׁשַ ֶאת  ְך  ּכָ ַאַחר   .8
ַלּתֶֹפת, י  ְרּתִ ּגַ ׁשִ ֵקן  ַהּזָ ַיְלְמגּוָנאר 

– ָרב  ּקְ ּבַ יִתי  ִזּכִ אּוָדה  ל  ׁשֶ ָאִחיָה  ֶאת 
אֹוִדין. ָעַלי  ָרַגז  ָעָליו  ׁשֶ ה  ַמֲעׂשֶ

ֶבר ַהּגֶ חֶֹרׁש,  ּבַ ְוָאדֹם  ַצח  ָמֵגן  ּבְ  .9
ְוָכָלא,  ַצד  ל  ִמּכָ ּגּוִפי  ֶאת  ר  ּתֵ ּכִ

ָיֵרא ֵאיֶנּנּו  ׁשֶ ָהאֹון  ַרב  ּוָפַקד 
ִלְקֹטַע.  ְיָלה,  ּלַ ּבַ ְלָהֵפר  ָנִתי  ׁשְ ֶאת 

– ֵהִקים  הּוא  רֹום  ַלּדָ ַהּפֹוֶנה  יִתי  ּבֵ ְסִביב   .10
ּוְבתֹוָכּה ֵאׁש,  חֹוַמת   – ְיָערֹות  ְבִעיר  ַהּמַ

ִלי ִביא  ַהּמֵ ָהִאיׁש  ַעל  ַלֲעֹבר  ה  ִצּוָ
ַפְפִניר.  ל  ׁשֶ אֹוָצר  ּבָ מּור  ָ ַהּשׁ ְזָהִבי  ֶאת 

ְזָהִבי ֶאת  ַהּנֹוֵתן  ָרַכב  ָראִני  ּגְ ַעל   .11
ץ. ַהְמַאּמֵ ָאִבי  ּה  ּבָ ַלט  ׁשָ  – ָאֶרץ  ּבָ

ָנֵקל ּבְ ִני,  ּכָ ִמׁשְ ֲחַצר  ֶאל  בֹואֹו  ּבְ
ִנים. ַהּדֶ ן  ּבֶ ִסיְך  ַהּנָ ם  ּלָ ּכֻ ַעל  ָעָלה 
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ַכְבנּו, ׁשָ ר  ֹאׁשֶ ֹרב  ּבְ ֶאָחד  ָיצּוַע  ַעל   .12
ו. ַיְחּדָ ָהִיינּו  ְוָאחֹות  ָאח  ּכְ

ְך ִנְמׁשַ ְך  ּכָ ֶזה,  ַעל  ֶזה  ָיד  ף  ּכַ ְחנּו  ִהּנַ לֹא 
ֵלילֹות.  מֹוָנה  ׁשְ ְך  ֶמׁשֶ ָבר  ַהּדָ ְוָהָיה 

י ּבִ ָנְזָפה  יּוִקי,  ּגְ ל  ׁשֶ ּתֹו  ּבִ ּגּוְדרּון,  ַאְך   .13
ֲאהּוִבי. ְזרֹועֹות  ּבִ י  ַכְבּתִ ׁשָ ִאּלּו  ּכְ

– ֹמַע  ִלׁשְ י  ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ ּלֹא  ׁשֶ ֶאת  י  ַמְעּתִ ׁשָ ָאז 
י. ּבִ ָמֲעלּו  ְוָכְך  ְלַבַעל,  יאּוִני  ִהּשִׂ

ִמיד ּוִמּתָ ֵמָאז  ֶבר  ּוְלׁשֶ ְלָאסֹון   .14
ֶבר, ְוַהּגֶ ה  ָ ָהִאּשׁ ָהָאָדם,  נֹוַלד 

ְלעֹוָלם, ֶאְחֶיה  ה  ַעּתָ ִסיגּוְרד  ִעם  ַאְך 
צּולֹות."  ַלּמְ ִצְלִלי  ִפיָלה,  ַהּנְ ְוָכאן, 

הערות
הפתיחה בפרוזה: הובערו שתי מדורות: אף כי השיר בא לאחר שירת סיגורד הקצרה, נראה שהמחבר לא היה ער 

לעובדה כי ביצירה הקודמת מדובר במפורש על מדורה אחת בה עולים באש ברינהילד וסיגורד זה לצד זה. 
ת ַוַלְנד: Valland. מילולית, "ארץ הקטל". עילת האיבה שרוחשת הנפילה לברינהילד מסתברת בבית 4.  ּבַ  .2
של  "אחיותיו  זה  במקום  כתוב   Nornageststhattr היד  בכתב   – שיבוש  שזהו  כנראה  ֲאָחיֹות:  מֹוֶנה  ׁשְ  .6

אטלי".
ִהיְלד: Hild. הלוחמת. חלק ניכר משמות הוולקיריות נפתחים או מסתיימים ב"הילד". ברינהילד – "הלוחמת   .7

בשריון". 
י ַלּתֶֹפת: Hjalmgunnar. דבר לא ידוע על מלך גותי בשם זה.  ְרּתִ ּגַ ֵקן ׁשִ ַיְלְמגּוָנאר ַהּזָ  .8

ַרב ָהאֹון: סיגורד.  .9
ִנים: לראשונה בסאגה מוכר סיגורד בתואר זה.  ן ַהּדֶ ּבֶ  .11

מֹוָנה ֵלילֹות: בכל שאר המקורות מדובר בשלושה לילות בלבד.  ְך ׁשְ ֶמׁשֶ  .12

�  �

�

�
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Guðrúnarkviða II - ה ִנּיָ ְ ִקיַנת ּגּוְדרּון ַהּשׁ
הנורדית.  בסאגה  מרכזי  מוטיב  לימים  הייתה  סיגורד  של  מותו  על  גודרון  של  קינתה 
ביער),  סיגורד  מותו של  תיאור  בגין  היתר  (בין  בגרמניה  הוא  היצירה  אין ספק שמקור 
גיבוש  לכלל  הגיע  שאמנם  הניבלונגים,  משירת  הלקוח  חשיבות  רב  במרכיב  מדובר  וכי 

לכן.  קודם  בשנים  מאות  במרוצת  סופר  אך  השלוש־עשרה  המאה  בתחילת  רק 
שניים  העשירית.  במאה  כבר  גודרון  של  קינתה  מוטיב  את  יודעת  הנורדית  הסאגה 
היא  לקורא,  בזאת  המוגשת  השנייה,  הקינה  הפיוטית.  באדה  נאספו  השירים  מן 
המקור  של  עיבוד  או  חופשי  תרגום  הנראה  ככל  זהו  שכן  יותר,  והאמינה  המוקדמת 
ובתור  העשירית,  המאה  של  הראשונה  למחצית  מתוארכת  היצירה  כיוון שכך,  הגרמני. 

באדה.  ביותר  העתיקות  היצירות  עם  נמנית  היא  שכזו 
למדי.  פגום  מצבו   Guðrúnarkviða II של  היד  כתב  גם  האדה,  שירי  למרבית  בדומה 
חמישה  המצטטים  הוולוסונגה,  עורכי  לעיני  מונח  שהיה  היד  כתב  זהו  הצער,  למרבה 
גרסת  שכך,  כיוון  מדויקת.  בפרפראזה  התוכן  שארית  את  ומעניקים  מתוכו  בתים 

 .1807  ,(Fuseli) פיוזלי  הנרי  סיגורד.  של  גופתו  על  משתטחת  גודרון 
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ביצירה  המפוזרות  הלקונות  על  דבר־מה  ללמוד  בידינו  לסייע  כדי  בה  אין  הוולסונגה 
קריאתה.  על  ומקשות 

והפגימות,  החוסרים  אף  על  אחרות,  ביצירות  רבים  למקרים  בדומה  זאת,  עם 
ברור  כרונולוגי  רצף  בעלת  הנה  הנרטיבית  המסגרת  למדי,  בה  מגובש  העלילתי  ההיבט 

מפתיע. בשטף  נקרא  אכן  והמכלול  וסוף,  אמצע  התחלה,  של 
המלך  על  בסיפור  פותחת  לאחור,  בהבזקים  היתר  בין  המצטיינת  העלילה,  מסגרת 
עם  מסב  המלך  אטלי.  של  לחצרו  ונזדמן  אנשיו  רוב  את  בקרב  שאיבד  מי  ְתיֹוְדֶרק, 
מותו  על  האורח  לפני  מקוננת  גודרון  צרותיהם.  את  לזה  זה  מספרים  והשניים  גודרון, 
רצחו  אחיה  אך  לסיגורד,  אביה  גיוקי  אותה  מסר  בנעוריה  הראשון.  בעלה  סיגורד,  של 
לאחר  בבכי  ופרצה  בעלה,  של  סוסו  גראני,  את  פגשה  זו  גודרון.  על  האהוב  החתן  את 

קרה.  מה  שהבינה 
האחר  אחיה  הוגני  זו  היה  בעצב,  מורכן  וראשו  אחיה  גונאר  את  שפגשה  לאחר 
ביער, שמעה  הלכה  גודרון  בעלה.  אותה למקום משכבו של  והנחה  שסיפר את שאירע 
את יבבות הזאבים, ומצאה את גופתו של סיגורד. גודרון לא בכתה למראה ורק ביקשה 
משכנו  אל  הגיעה  מסע  ימי  חמישה  ומקץ  והלאה,  משם  פנתה  היא  למות.  נפשה  את 
המלך  של  בתו  תֹוָרה,  של  בחברתה  שנים  וחצי  שלוש  ישבה  שם  בדנמרק,  הֹוַאְלף  של 
על  למדים  אנו  חסר  קטע  לאחר  המשכן.  לקירות  שטיחים  וארגו  טוו  השתיים  הֹוקֹון. 
גודרון, השואלת את שני  בגרימהילד, אמה של  ופוגשים  לאי שם,  גודרון  הפלגתה של 
בעלה.  רצח  על  לאחותם  לשלם  מוכנים  שיהיו  הנפש  כופר  מהו  והוגני,  גונאר  בניה, 
גרימיהלד משקה את  גודרון מסרבת להצעה.  יד, אולם  אחיה מבקשים לפצותה ברוחב 
בזיכרונותיה.  להתייסר  ממשיכה  וגודרון  הועיל,  לא  הדבר  אולם  ִשכחה,  במשקה  בתה 
ובמתן  אטלי  למלך  בנישואים  סבלה,  על  בתה  את  לפצות  מבקשת  גרימהילד 
הארור".  "השבט  לבן  להינשא  רצון  לה  שאין  משיבה  גודרון  ורחבים.  רבים  ארץ  שטחי 
גרימהילד מסבירה לה שאין זה תלוי בה, וכי כך מחייב הנוהג. גודרון משיבה שיהיה זה 

בבכי. פורצת  גרימיהלד  הדברים  לשמע  אחיה.  שני  את  ירצח  היום  בבוא  אשר  אטלי 
השיר  והרים.  ים  ארץ,  פני  על  שבועות  שלושה  נמשך  אטלי  של  ארצו  אל  המסע 
הוא  שבו  חלום  מסיוטי  המקיץ  אטלי  אל  היישר  עצמם,  הנישואים  פרשת  על  מדלג 
שאת  בניו  שני  מות  את  גם  בחלום  וחוזה  בחרב,  גופו  את  משספת  אשתו  את  רואה 

למאכל. גודרון  לו  תגיש  לבם 
מזבח  על  קורבנות  יוקרבו  היום  בבוא  כי  גודרון  של  באמירתה  מסתיימת  היצירה 
לנו שסופו של השיר  ויימסרו להמון, אולם מתחילת דבריו המקוטעים של אטלי ברור 

חסר. 
�
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ה ִנּיָ ְ ִקיַנת ּגּוְדרּון ַהּשׁ
וגודרון  תיודרק  אנשיו.  רוב  את  שאיבד  לאחר  אטלי  של  לחצרו  נזדמן  ְתיֹוְדֶרק  המלך 

לאמור: דיברה  גודרון  ביחד.  קינה  נשאו 

ֲאָמהֹות.  ין  ּבֵ ָאָמה  י,  ִאּמִ אֹוִתי  ָלה  ּדְ ּגִ   .1
ַאַחי.  ֶאת  י  ָאַהְבּתִ ַהּמּוָצל  ֹחֶרׁש  ּבַ

ָזָהב,  אֹוִתי  יׁש  ִהְלּבִ יּוִקי  ּגְ ֶאָחד  יֹום  ָאז 
ְלִסיגּוְרד. אֹוִתי  ָמַסר  ָהב  ַהּזָ ּוְבמַֹהר 

מֹו  ּכְ יּוִקי  ּגְ ֵני  ּבְ ין  ּבֵ י  ּלִ ׁשֶ ִסיגּוְרד  ָהָיה    .2
ֶדה.  ַהּשָׂ ב  ֵעׂשֶ ּבְ ָזקּוף  ה  ֵרׁשָ ּכְ ְבעֹול  ּגִ

ַער.  ַהּיַ ַחּיֹות  ֵמַעל  ה  ּפָ ּגַ ֲאֹרְך  ְצִבי  מֹו  ּכְ
ָהָאֹפר.  ֶסף  ַהּכֶ ֵמַעל  ָהב  ַהּזָ מֹו  ּכְ

ֲאהּוִבי.  ֶאת  ְנאּו  ׂשָ ָהַאִחים,  י  ּבִ אּו  ִקּנְ   .3
ֵליל  ִעם  ָנָתם  ׁשְ יר  ִהּדִ ָבִרים  ּגְ ּבַ ׁשֶ ַהּטֹוב 

ִלְרֹצַח  יַצד  ּכֵ ָחְרׁשּו  ּיֹום.  ּבַ ְלָוָתם  ְוׁשַ
ֲאהּוִבי. ִסיגּוְרד  ֶאת 

ֵבד,  ּכָ אֹון  ׁשָ ָעָלה  ָראִני,  ּגְ ֹחֶרׁש  ּבַ ַהר  ּדָ   .4
ַני.  ּפָ ְלַחּלֹות  א  ּבָ לֹא  ֲאהּוִבי  ִסיגּוְרד  ַאְך 

ִני.  ׁשָ ַדם  ּבְ ׁשֹוֵתת  ַהּסּוס  ף  ֻאּכַ ָהָיה 
ן.  ֻמְרּכָ ֹראׁש  ּבְ כּו  ִהּלְ ִחים,  ַהְמַרּצְ ְסעּו  ּפָ

ָמעֹות,  ּדְ ֵעיַני  ָזְלגּו  אִתי,  ּבָ ָראִני  ּגְ ֶאל  ֲאַזי    .5
ַהּכֹל.  ר  ִויַסּפֵ ִלי  ֹיאַמר  י  ּכִ י  ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ

ַרב,  ֶעֶצב  ּבְ ין  ִהְרּכִ רֹאׁשֹו  ֶאת  ָראִני  ּגְ ַאְך 
ֲאדֹונֹו. ֶרַצח  ַעל  ָהָיה  ֵבד  ּכָ ִלּבֹו 
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סֹוֶעֶרת,  ָקְדָרה,  רּוִחי  ה,  ַרּבָ ֵעת  י  ָהַלְכּתִ   .6
ַבר ּדְ ַעל  אֹוָתם  ַאל  ֶאׁשְ ָלִכים?  ַהּמְ ֵהם  ה  ַאּיֵ

ּגּוָנאר.  ָאז  ֹראׁשֹו  ין  ִהְרּכִ ִסיגּוְרד.  ל  ׁשֶ מֹוְצאֹוָתיו 
ֶנֶפׁש,  ְרָצחּוהּו  יַצד  ּכֵ ר  ִסּפֵ ָקם,  הֹוְגִני  ַאְך 

ַאּלּוִפי:  ִסיגּוְרד  ֶאת 

ַנְפׁשֹו,  ְלָתה  ּכָ ׁשֹוֵכב,  ִים  ַהּמַ ֵני  ּפְ ַעל  "ַהְרֵחק    .7
ַלְך  ֻהׁשְ ִלְזֵאִבים  ּגֹוְטתֹוְרם  ל  ׁשֶ מֹו  ּדָ ׁשֹוֵפְך 

רֹוָמה,  ּדָ ּפֹוֶנה  ִביל  ׁשְ ּבִ ִסיגּוְרד,  ֶאת  ְרִאי  ְלִכי 
ֵמא  ַהּטָ ֶרס  ַהּפֶ ִצְוַחת  ְמִעי  ׁשְ ּתִ ם  ׁשָ

ֶגר,  ַהּפֶ ר  ׂשַ ּבְ ַעל  ָהָעט  עֹוֵרב  ְצָרַחת  ְוֶאת    .8
ְך." ִאיׁשֵ ר  ׂשַ ּבְ קֹוֵרַע  ָצבֹוַע  ְוִיְלַלת 

ָך  ִלּבְ ֵהֵעז  יַצד  ּכֵ ֹעז,  ִהְרַהְבּתָ  יַצד  "ּכֵ
ֵאיָמה  ּוְבִדְבֵרי  הֹוְגִני,  ִלי,  זֹאת  ל  ּכָ ֵלאֹמר 

ָך  ִלּבְ ן  ִיּתֵ ִמי  ָהּה,  ִלּטֹל?  י  ַחּיַ ְמַחת  ׂשִ   .9
ֶטֶרף.  ַמִים  ׁשָ ְלעֹוף  ָפל  ָ ְוַהּשׁ ע  ָ ַהְמֻרּשׁ

ָאֶרץ."  ּבָ ֵרִעים  ְלָך  ִיְהיּו  ְולֹא  ּוְלַואי 

ַצַער ֵמֹרב  הֹוְגִני  ל  ׁשֶ ִלּבֹו  ָהָיה  ֵבד  ּכָ   .10
ְספּורֹות: ים  ִמּלִ ּבְ ַרק  יב  ֵהׁשִ ָבַרי  ּדְ ְוַעל 
ָחִזי, ִמּתֹוְך  עֹוֵרב  ִיְקַרע  י  ִלּבִ ֶאת  "ִאם 

ְפַלִים." ּכִ ה  ִמּזֶ דֹול  ּגָ ּגּוְדרּון,  ִסְבֵלְך,  ִיְהֶיה 

ֶנֶפׁש  ַאט  ׁשְ ּבִ ִניִתי  ּפָ ְוָהְלָאה  ם  ָ ִמּשׁ ֲאַזי    .11
הֹוִתירּו  ׁשֶ ֶאת  ִלְראֹות  ֵקץ,  ֵאין  ּוְבַעְצבּות 

ִסיגּוְרד.  ל  ׁשֶ ִמּגּוָפתֹו  בֹוַע  ַהּצָ ֶרס,  ַהּפֶ

ף,  ּכַ י  ָסַפְקּתִ ְולֹא  י  ַלְטּתִ ּפָ ֲאָנחֹות  לֹא    .12
ים,  ׁשִ ַהּנָ ֶדֶרְך  ּכְ ֵעיַני  ְמעּו  ּדָ ְולֹא 

ּגּופֹו  לֹות  ְלַמְרּגְ י  ְבּתִ ָיׁשַ ֲעלּוָבה  ַרק 
ֲאהּוִבי.  ִסיגּוְרד  ל  ׁשֶ
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ַצְלָמֶות.  ֲאֵפַלת  ּבַ ְיָלה  ַהּלַ אֹוִתי  ה  ּסָ ּכִ   .13
ֶגד  ִמּנֶ י  ַחּיַ ִליְך  ַאׁשְ י,  ַנְפׁשִ ּבְ ָיד  ַלח  ֶאׁשְ

ְבֶנה  ַהּלִ ֶדֶרְך  ּכְ ֵאׁש  ּבָ ֶאֱעֶלה  אֹו 
ַער.  ּיַ ּבַ ֵרָפה  ׂשְ ְלֵעת 

י, ָהַלְכּתִ ָיִמים  ה  ָ ֲחִמּשׁ ָהָהר,  ִמן  ִניִתי  ּפָ   .14
ָרִאיִתי, ָהָרם  הֹוַאְלף  ל  ׁשֶ נֹו  ּכָ ִמׁשְ ֶאת  ׁשֶ ַעד 
ּתֹוָרה ִעם  ם  ׁשָ י  ְבּתִ ָיׁשַ ְוֵחִצי  ִנים  ׁשָ לֹוׁש  ׁשָ
ַהּנֹוָדע. הֹוקֹון  הּוא  ְנַמְרק,  ּדֶ ֶמֶלְך  ל  ׁשֶ ּתֹו  ּבִ

ַני, ּפָ ְלַהְצִהיל  ְמָנת  ַעל  ָזָהב,  ּבְ ִהיא  ָרְקָמה    .15
רֹום, ַהּדָ ּכֶֹתל  ֶאת  ִנים,  ַהּדֶ ְרּבּוֵרי  ּבַ ֶאת 

ִטיַח, ׁשָ ְוַעל  ַמְרָבד  ַעל  ָאַרְגנּו  בּוָרה  ּגְ ֲעִלילֹות 
ָאִריג, ּבְ ָקַלְענּו  ֶלְך  ַהּמֶ ׁשֹוֵעי  ֻמּיֹות  ּדְ
ָרב, ּקְ ּבַ ַהּלֹוֵחם  ל  ׁשֶ ָידֹו  ּבְ זֹוֵהר  ָמֵגן 

ֶלְך. ַהּמֶ יסֹות  ּגֵ ין  ִמּבֵ ְוֶחֶרב  ֲחִנית  ה,  ַקְסּדָ

ָאַרְגנּו, ֲעָגן  ּמַ ּבַ ִזיְגמּוְנד  ל  ׁשֶ ְסִפיָנתֹו  ֶאת    .16
צֹוֵהל, ְוַחְרטֹוָמּה  ָזָהב  ָרקּום  ּה  ֹראׁשָ
ַאְרנּו  ּתֵ ִסּפּוָנּה  ַעל  ם  ַהּיָ יֹוְרֵדי  ְוֶאת 

ִלְפיֹון. ְפִליִגים  ַהּמַ ִסיִגיר,  ְוֶאת  ִסיָגאר  ֶאת 

ֲאָלה ׁשָ ִריְמִהיְלד,  ּגְ ִהיא  ַהּגֹוִתים,  ת  ַמְלּכַ ֲאַזי    .17
ִיְהֶיה... ְרצֹוִני  ּבִ ִאם 

ה ְנחּוׁשָ ּוְברּוַח  ּה,  ְמַלאְכּתָ ֶאת  יָחה  ִהּנִ   .18
ּגּוְדרּון, ֶאת  ְלַפּצֹות  ֵאיְך  ֶניָה  ּבָ ֶאת  ׁשֹוֶאֶלת 

ֲעָלּה ּבַ ֶרַצח  ַעל  ְלַרּצֹוָתּה  יַצד  ּכֵ
ָנּה. ּבְ ִסיגּוְרד  ֲאִחיֶהם,  מֹות  ַעל  ִלְנֹקם  ְוֵאיְך 



שירת הצפון

428

ָזָהב ּבְ ם  ּלֵ ְלׁשַ ָנכֹון  ּגּוָנאר  ָהָיה    .19
הֹוְגִני. ָנַהג  ְוָכְך  בּור,  ָ ַהּשׁ י  ִלּבִ ַעל 
ָנכֹון ָלֶלֶכת  ִמי  ִהיא,  ֲאָלה  ׁשָ ֲאַזי 

ְבּתֹו, ֶמְרּכַ ְוִלְקׁשֹר  ף  ְלַאּכֵ סּוסֹו  ֶאת 
ר, ּגֵ ְלׁשַ ץ  ַהּנֵ ֶאת  סּוס,  ב  ּגַ ַעל  ִלְרּכֹב 

ָעל. ֶאל  ֵחץ  ְוִלירֹות  ִלְמּתַֹח  ת  ׁשֶ ַהּקֶ ֶאת 

יט, ּלִ ַ ַהּשׁ ַוְלָדר  הּוא  ִנים,  ַהּדֶ ֶמֶלְך  א  ּבָ ָאז    .20
ְוֵאימֹות. ַיִריְזִליף  ַיִריְזְסָקר,  ְוִעּמֹו 

ִני, ָ ַהּשׁ ְגִלימֹות  ּבִ ָהָאֹרְך,  ְזָקָנם  ּבִ
ָצָרה, ַהּקְ ְרָיה  ִ ּשׁ ּבַ רּופֹות,  ַהּצְ ָסדֹות  ּקְ ּבַ

ִהיר ַהּבָ ָעָרם  ּוׂשְ את  ּשֵׂ ַהּנִ ם  ַחְרּבָ ּבְ
ֹוִעים.  ַהּשׁ רֹוֵמי  ִמּמְ ה  לֹוׁשָ ְ ַהּשׁ ָהיּו 

ָברֹו ּדְ ֶאת  לֹוַמר  א  ּבָ ֶאָחד  ל  ּכָ ה,  לֹוׁשָ ְ ַהּשׁ   .21
ָלֵתת,  י  ׁשַ ָיִדי  ּבְ ֵלב  ָכל  ּבְ ׁש  ּוִבּקֵ

ִיּסּוַרי. ּוְסַאת  י  ִלּבִ ֶבר  ׁשֶ ַעל  מּול  ּגְ
ה.  לֹוׁשָ ְ ּשׁ ּבַ ֱאמּוִני  י  ָנַתּתִ לֹא  ֲאִני  ַאְך 

ְוצֹוֵרב, ַקר  ִלי,  ה  יׁשָ ִהּגִ ִריְמִהיְלד  ּגְ ֶקה  ַמׁשְ   .22
ָצרֹוַתי ֶנֶעְלמּו  ּנּו,  ִמּמֶ י  ָלַגְמּתִ

ֶהָעָפר ִמן  ֶקֶסם  תֹוכֹו  ּבְ ִנְמַהל  י  ּכִ
ֲחִזיר. ל  ׁשֶ ְוָדמֹו  צֹוְנִנים  ָים  ֵמי  ִעם 

רּוִנים, אֹותֹות  ֲחרּוִטים  ָהיּו  ִביַע  ּגָ ּבַ   .23
ִלי, מּוָבִנים  ְולֹא  ָאדֹם  ּבְ ְצבּוִעים 

ַהִדיְנִגים, ֵמֶאֶרץ  ִליְנג  מֹו  ּוׁשְ ג־ָנָחׁש  ּדַ
ִמְפָלצֹות.  ּוְמֵעי  רּוָתה  ּכְ ֹאֶזן  ִעם 

ע ּוְבֶרׁשַ ָזדֹון  ּבְ ָמהּול  ֶזה  ָהָיה  ָמד  ּתְ   .24
ל, ִאְצְטֻרּבָ ֲאַבק  ַעד  ָהִאיָלן  ִריַחת  ִמּפְ

דֹוׁש ַהּקָ ְמֵעי  ַעד  ָהָאֶרץ  יַח  ּוִמּפִ
ָהֱענּות. ִלְמִחיַקת   – ֲחִזיר  ל  ׁשֶ ּוְכֵבדֹו 
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י, ָלַגְמּתִ יָרה  ַהּבִ ִמן  ָמַתי  י  ָזַכְרּתִ לֹא    .25
ֲעִלי ּבַ ִנְרַצח  ּבֹו  אּוָלם  ּבָ ַוֲאַזי 

ִים  ְרּכַ ּבִ ַעל  ְוָיְרדּו  ה  לֹוׁשָ ְ ַהּשׁ ָרְכנּו 
ַוּתֹאַמר: ְתָחה  ּפָ יָה  ּפִ ֶאת  ּוְגִריְמִהיְלד 

ר ְוָהֹעׁשֶ ָהב  ַהּזָ י,  ּתִ ּבִ ָלְך,  ה  "ִהּנֵ   .26
ָאִביָך, ל  ׁשֶ ָהָיה  ׁשֶ ָהאֹוָצר  ה  ְוִהּנֵ

ִקירֹות ַעל  ִלְתלֹוָתן  עֹות  ַטּבָ ה  ִהּנֵ
ֶלְך. ַהּמֶ ל  ׁשֶ רֹו  ָעׁשְ ל  ּכָ ן,  ּכָ ׁשְ ַהּמִ אּוַלּמֹות 

ֶלֱאֹרג ֵמיִטיבֹות  ַההּוִנים  ַזע  ּגֶ נֹות  ּבְ   .27
ִתי, ַיְלּדָ ְך,  ִלּבֵ ְמׂשֹוׂש  ָהב,  ּזָ ּבַ ִליָמֵתְך  ּגְ

ָלַעד ּבּוְדִלי  ית  ּבֵ ל  ׁשֶ אֹוְצרֹוָתיו  ְך  ּלָ ְוׁשֶ
ֵמְך." ׁשְ ְיִהי  עֹוָטה'  ז  'ּפָ ִהי,  ּתְ ַאְטִלי  ת  ֵאׁשֶ

ָרה: ּבְ ּגּוְדרּון ּדִ   .28

ַבַעל, ּבְ צֶֹרְך  ִלי  ֵאין  ֶאְהֶיה,  לֹא  ִאיׁש  ת  "ֵאׁשֶ
ָאִחי.  ל  ׁשֶ ּתֹו  ִאׁשְ ִריְנִהיְלד  ּבְ ְהֶיה  ּתִ ְולֹא 
ּבּוְדִלי ית  ּבֵ ֵנֶצר  ִעם  ר  אֹׁשֶ ֵאַדע  לֹא  י  ּכִ

א." ֶאּשָׂ לֹא  ֵחיִקי  ּבְ ְיָלָדיו  ְוֶאת 

ָרה: ּבְ ִריְמִהיְלד ּדִ ּגְ   .29

ִסְבלֹוַתִיְך ת  ִעּלַ ֶאת  יִלי  ּפִ ּתַ ַאל  ָבִרים  ּגְ "ַעל 
ם, ָהָאׁשָ י  ְרׁשֵ ׁשָ ּבְ אֹות  נֹוׂשְ ֲאַנְחנּו  י  ּכִ

ְוִזיְגמּוְנד ִסיגּוְרד  נּו  ִעּמָ ָחיּו  ִאּלּו 
ָבַנִיְך." ּבְ ֵמִחים  ׂשְ ָלֶבַטח  ֵהם  ָהיּו 

ָרה: ּבְ ּגּוְדרּון ּדִ   .30

ְמָחה, ׂשִ ִריְמִהיְלד,  ּגְ עֹוד,  ֵאַדע  לֹא  "ְלעֹוָלם 
י, ִאּמִ ַחִיל,  ֵני  ּבְ ל  ׁשֶ ְלׁשּוָבם  ְקָוה  ּתִ לֹא 

ם ַהּדָ ְצֵמא  ֵאב  ְוַהּזְ ָהעֹוֵרב  ֵמָאז 
ִלְגָזִרים."  ִסיגּוְרד  ל  ׁשֶ ִלּבֹו  ֶאת  ָקְרעּו 
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ָרה: ּבְ ִריְמִהיְלד ּדִ ּגְ   .31

ְוָרם ֶלְך  ַהּמֶ הּוא  ָדה  ִמּלֵ "ָאִציל 
ִיְהֶיה הּוא  ֲעֵלְך  ּבַ ָיֵדְך,  י  ָנַתּתִ לֹו 

ְך. ַאּפֵ ּבְ ָמה  ׁשָ ַהּנְ עֹוד  ְוָכל  ה  ֵמַעּתָ
ָלאו." ְוִאם  ְרצֹוֵנְך  ֶזה  ִאם  ִהיא  ְוַאַחת 

ָרה: ּבְ ּגּוְדרּון ּדִ   .32

ָלֵתת ֶלְך  ַלּמֶ ָיִדי  ֶאת  ְזּתְ  "ֶנְחּפַ
ָארּור. ְלֶגַזע  ְלָהְפֵכִני  ה  ְוַכּלָ

ֲחָמתֹו ְבַער  ּתִ ּגּוָנאר  ַעל  ה  ִחּלָ ּתְ
ֵמָחֵזהּו."  ִיְכֹרת  הֹוְגִני  ֵלב  ֶאת  ַוֲאַזי 

ה ּבֹוִכּיָ ִריְמִהיְלד,  ּגְ ָבֶריָה  ּדְ ֶאת  ְמָעה  ׁשָ   .33
ָהֵאם ֶניָה  ּבָ ֵני  ׁשְ ְלגֹוַרל  ֲחֵרָדה 

ַנִים. ְ ַהּשׁ ֶניָה  ּבָ ֶאת  ֹוֵנא  ַהּשׂ אֹון  ַרב  י  ּכִ
ֵביֶהן, יֹוׁשְ ל  ּכָ ַעל  ן  ֶאּתֵ ָלְך  "ֲאָרצֹות 

אֹוִסיף יֹוְרג  ַוְלּבְ ְוֶאת  ְך,  ּלָ ׁשֶ יֹוְרג  ִויְנּבְ ה  ִהּנֵ
י." ּתִ ּבִ יִבי,  ַהְקׁשִ ַאְך  ָלַעד,  ֵהם  ְך  ּלָ ׁשֶ

ָלִכים, ַהּמְ י  ּפִ ֶאת  ְלַהְמרֹות  אּוַכל  לֹא    .34
יאּוִני. ִהּשִׂ יִתי  ּבֵ ֵני  ּבְ ִלְרצֹוִני  ִנּגּוד  ּבְ

ּוַאי, ִנּשׂ ּבְ ְמָחה  ׂשִ י  ָיַדְעּתִ לֹא  ֵמעֹוָלם 
ַהּגֹוָרל.  ֵזַרת  ִמּגְ לּו  ִנּצְ לֹא  ּוָבַני  ַאַחי 

ְלָאסֹון, ְוָהיּו  ִנְגְזלּו  י  ַחּיַ ְך  ּכָ   .35
ִמְלָחָמה.  ַהְמַחְרֵחר  ַהּלֹוֵחם  אֹון  ַרב  י  ּכִ

ם  ׁשֶ ּוַבּגֶ ָרה  ּקָ ּבַ ָיִמים  בּוַע  ׁשָ   .36
ָנְכִרּיֹות, ים  ָנׁשִ ָאֶרץ  ּבָ יעּו  ִהּסִ

ַהּסֹוֵער, ם  ּיָ ּבַ ִהְפִליגּו  בּוַע  ׁשָ עֹוד 
חּוָנה.  ּוׁשְ ְצִחיָחה  ֶאֶרץ  ּבְ בּוַע  ְוׁשָ
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את, ּשֵׂ ַהּנִ חֹוָמה  ּבַ ֹוְמִרים  ַהּשׁ ה  ִהּנֵ ַאְך    .37
ִנְכַנְסנּו.  ּוְפִניָמה  ַער  ַ ַהּשׁ ֶאת  ְתחּו  ּפָ

ֲחלֹומֹות ּיּוֵטי  ִמּסִ ַאְטִלי  אֹוִתי  ֵהִקיץ    .38
ַאַחי.  ל  ׁשֶ מֹוָתם  ַעל  ְכֵאב  ּבִ ים  דּוׁשִ ַהּגְ

ר: ּבֵ ַאְטִלי ּדִ   .39

ֵמֲחלֹום אֹוִתי  ֵהִעירּו  "ַהּנֹוְרסֹות 
ר: ֲאַסּפֵ אֹוָתם  ָלְך  ָהה,  ּלָ ּבַ ִסּיּוֵטי  ל  ׁשֶ

י,  ּלִ ׁשֶ יּוִקי  ּגְ ת  ּבַ ָרִאיִתי,  ּגּוְדרּון,  אֹוָתְך, 
ֶפת." ּסֶ ְמׁשַ ּגּוִפי  ֶאת  ֻמְרָעל  ַלַהב  ּבְ

ָרה: ּבְ ּגּוְדרּון ּדִ   .40

ַאֲחָריו, ָיבֹוא  עֹוד  ּוְפָלָדה  ֵאׁש  ל  ׁשֶ "ִסּיּוט 
ֶרַצח,  ֲחַמת  ִיּסּוִרים,  ה,  ָ ָהִאּשׁ ֲאַות  ּגַ

י, ִלּבִ ּבְ ְדָך  ִמּיָ ָאנּוׁש  ּוֶפַצע 
ַאַחת."  ּכְ ְנָאה  ְוׂשִ ִדי  ִמּיָ ּוָמזֹור 

ר: ּבֵ ַאְטִלי ּדִ   .41

ְרּתֹו, ַצּמַ ין  ְרּכִ ַהּמַ ֵעץ  ַעל  י  "ָחַלְמּתִ
ִמים,  ֻמְכּתָ ּוְבָדם  יו  ָרׁשָ ׁשָ ֲעקּוִרים 

ָהִאיָלן ַעְלַות  ֶאת  ִלְזֹקף  ַהּכַֹרח  ַעל 
ֵאַלי. ֵהִביאּו  ׁשֶ ְריֹו  ּפִ ֶאת  ְוֶלֱאכֹל 

ַדי, ִמּיָ ִנְמָלִטים  ַרי  ְנׁשָ ֲחלֹוִמי  ּבַ   .42
ֵאיִמים, ל  ׁשֶ ן  ּכָ ִמׁשְ ֶאל  ָרֵעבים  ָטִסים 

ִני ׁשָ ם  ּדַ ָהָרוּוי  ם  ִלּבָ ֶאת  ְוֵכיַצד 
י.  ָאַכְלּתִ ְוָיֵגַע,  ְדַבׁש,  ּבִ י  ָטַבְלּתִ
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ַצִיד, ְלֵבי  ּכַ ִדי  ִמּיָ ִנְמְלטּו  יַצד  ּכֵ   .43
ּוְכֵאב, ָרָעב  ל  ׁשֶ ּוִביֵלל  יָבָבה  ּבִ

ָרם ׂשָ ּבְ ֶאת  ָטְרפּו  ָהֵעיִטים  ְוֵכיַצד 
ָאֹנִכי." ְמָגֵרם  ַהּנֹוָתר  ְוֶאת 

ָרה: ּבְ ּגּוְדרּון ּדִ   .44

ַבח, ַהּזֶ ַעל  ָבִרים  ַהּגְ רּו  ְיַדּבְ ְמַעט  "עֹוד 
נֹות ָקְרּבָ י  ָראׁשֵ ּכֹוְרִתים  ֵהם  עֹוד  ּבְ

ַחר, ׁשַ אֹור  ֶטֶרם  ּבְ ם  ַנְפׁשָ ֶאת  ַהּנֹוְפִחים 
ָהָאָדם." ַלֲהמֹון  ֵתן  ִיּנָ ָרם  ּוְבׂשָ

ר: ּבֵ ַאְטִלי ּדִ   .45

ֵרַע,  ּתָ ֶאׂשְ ה  ּטָ ּמִ ּבַ ֵער,  ָנה,  ׁשֵ "ְללֹא 
ַהּכֹל..." ֶאת  ְוזֹוֵכר  ַער...  ִמּצַ ָיֵגַע 

הערות
הפתיחה בפרוזה: ְתיֹוְדֶרק: Thjothrek הוא תיאודוריק, מלך האוסטרוגותים הנודע, הידוע בגרמניה בשם דיטריך 
איש ברן – Dietrich von Bern. האנכרוניזם ההיסטורי – תיאודוריק נולד שנתיים לאחר מותו של אטילה ההוני 

– אינו פוגע בשלמות היצירה. עם זאת איננו יודעים למה כיוון המחבר בביטוי "איבד את רוב אנשיו". 
ה: הכרשה נחשבת לירק אציל, רב סגולות ומרפא. הדימוי מופיע בשירים רבים באדה.  ֵרׁשָ ְבעֹול ּכְ ּגִ   .2

ַהּכֹל: גראני משוחח לא אחת עם סיגורד, טבעי אפוא שגודרון מבקשת ממנו  ר  ִויַסּפֵ ִלי  ֹיאַמר  י  ּכִ י  ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ   .5
לספר לה מה קרה לאדונו. בכך ממשיך גראני מסורת ארוכה של סוסים מדברים בשירה ובסיפור, וראו 

את רוסיננטה, סוסו של דון קיחוטה. 
סיגורד,  הרוצח את  הוא  וגונאר,  הוגני  והפוחז של  הצעיר  Gotthorm. אחיהם  ל ּגֹוְטתֹוְרם...  ׁשֶ מֹו  ּדָ ׁשֹוֵפְך    .7
שכן לא חתם עמו על ברית דמים. מן הדברים נובע שבטרם מת עלה בידו של סיגורד לשפוך את דמו של 

גוטתרום.
שמות  שאלו  העובדה  מן  לבד  הדמויות,  שלוש  על  ידוע  לא  דבר  ַהּנֹוָדע:  הֹוקֹון  ּתֹוָרה...  ָהָרם...  הֹוַאְלף    .14
שכיחים בדנמרק. תורה – Thora מופיעה אמנם באחד משירי האדה, אולם אין כל ודאות שמדובר באותה 

הגברת. 
 .Fünen – הכוונה ככל הנראה לאי הדני .Fjon :ְפִליִגים ִלְפיֹון ַהּמַ   .16

ידוע  אינו  דבר  סלבי.  מוצא  על  מרמזים  השמות   –  Jarizleif, Jarizskar ְוֵאימֹות:  ַיִריְזִליף  ַיִריְזְסָקר,  ְוִעּמֹו    .20
כוונת הבאים. ההיגיון מחייב אמנם להניח שהמדובר במבקשים  גם  ברורה  Eymoth. לא  על  ולא  עליהם 

את ידה של גודרון, אך ייתכן כי השלושה הם שליחיו של אטלי. 

�
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מֹו ִליְנג ֵמֶאֶרץ ַהִדיְנִגים: Hadding. איננו יודעים דבר על דג־נחש ושמו לינג. ארץ הדינגים – ככל  ג־ָנָחׁש ּוׁשְ ּדַ   .23
הנראה אחד משמות השאול, על שם המלך הדני ַהדינגּוס שביקר בו על פי ַסקסֹו גָרַמטיקּוס בחיבורו עלילות 

.(Gesta Danorum) הדנים
שנאתה של גודרון לברינהילד מקורה בעובדה שזו רצחה את זיגמונד, בנם של סיגורד וגודרון.    .28

הבית מתאר את המסע בן שלושת השבועות אל חצרו של אטלי. כל הניסיונות לשרטט את מסלול המסע    .36
העלו חרס.

ים ָנְכִרּיֹות: הכוונה לשפחות. ָנׁשִ  
הבית מפתיע בעומקו, יוצא דופן בשירה הנורדית מן העת ההיא שברובה המוחלט מתרכזת במסירת מידע    .40

עדכני ופשוט. ספק אם אטלי ירד לעומק רמזיה ה"פסיכולוגיים" של גודרון.
43-41. שלושת הבתים מוקדשים לחזון האימים של אטלי המתאר בסמלים ומטפורות כיצד יאכל בעתיד את 

לבבות שני בניו שגודרון תגיש לו לסעודה. 
הבית קשה להבנה ואין לדעת למה כיוונה גודרון בדימוי הקורבן וחלוקתו להמון. הסברה המקובלת לפיה    .44
את  הרוצחת  זו  שהיא  העובדה  עם  אחד  בקנה  עולה  אינה  קורבן,  שיועלו  בניה  לשני  גודרון  של  כוונתה 

ילדיה. 
תוב,  ַלּכָ את שתי שורות הסיום, המיוחסות על פי רוב לאטלי, ניתן היה לשים באותה מידה של נאמנות    .45

בפיה של גודרון. 

�  � �
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Gróttasöngr – יַרת ַהּטֹוֲחנֹות ׁשִ

הערת מבוא

מופיע  אינו  הטוחנות  שיר 
אך  רגיוס,  בקודקס  היד  בכתב 
בהוצאות  העניינים  בתוכן  נכלל 
האדה  של  יותר  מאוחרות 
הפרוזאית  באדה  וכן  הפיוטית, 

סטורלוסון.  סנורי  של 
וֶמנָיה  ֶפנָיה  השפחות,  שתי 
בשבדיה  נקנו   ,(Fenja; Menja)
ְפרֹודי.  הדנים  מלך  בידי 
רחיים  אבני  על  מתפקידן לטחון 
עבור  וזהב  דגן  שפע  מכושפות 
ואת  לבו  את  לבדר  וכן  המלך, 

ושיר. בזמר  ביתו  בני  לב 
לנוח,  מבקשות  העלמות 
למלך  תודה  שירי  ומזמרות 
אך  לבו,  את  לרכוש  בכוונה 
ופרודי  בידן,  עולה  לא  הדבר 
לנוח פרק  להן  אינו מניח  האכזר 
שתיקת  של  זה  על  העולה  זמן 

יודע כי מוצא שתי העלמות משבט נפילי ההרים,  הקוקייה בין ציוץ לציוץ. המלך אינו 
תהילת  בעבר  שידעו  בשירתן  מגלות  העלמות  ידיהן.  מעשי  הן  שלהן  הרחיים  אבני  וכי 
לוחמות דגולות, כאשר לחמו בֵגיסות השבדים. יתרה מזו, שתיהן ניחנו בסגולת ראיית 

מלכותו. חורבן  ואת  מותו  את  פרודי,  על  עולה  צבא  רואות  הן  והנה  העתיד, 
השתיים ממשיכות לטחון בכוח רב, עד שאבני הרחיים מתנפצות. בשּורה האחרונה 
לסיסמת  שהיה  משפט   – ָהֵרַחִים"  ַאְבֵני  ּבְ ים  ׁשִ ַהּנָ ַלֲעַמל  י  ּדַ "ַאְך  ההכרזה:  מפיהן  באה 
היה השיר  ובזכותו  ותנועות פמיניסטיות למיניהן בשלהי המאה ה-19,  הסוציאליסטים 

בסקנדינביה.  בית  בכל  וידוע  למוכר 

�

משנת  בראטה  אריק  של  לתרגומו  איור  הטוחנות. 
.1913
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יַרת ַהּטֹוֲחנֹות ׁשִ
שלום  הכריז  אוגוסטוס  הקיסר  בהם  בימים  בדנמרק  המלכות  לכס  עלה  ְפרֹודי  המלך 
ונקרא  עליו  גם  חל  השלום  הצפון,  מלכי  ְגדול  היה  שפרודי  ומכיוון  כולה,  הארץ  על 
ביקר  כאשר  הדנים.  בשפת  דיברו  בו  מקום  כל  על  הושת  פרודי". השלום  "שלום  בשם 
היו  וֶמנָיה;  ֶפנָיה  שמותיהן:  שפחות,  שתי  ממנו  קנה  שבדיה,  מלך  ְפיֹוְלניר  אצל  פרודי 

כוחן.  היה  ורב  צורה  בעלות  השתיים 
בכוחו  היה  לא  שאיש  גודלן  היה  רב  כה  רחיים,  אבני  שתי  בדנמרק  היו  ההיא  בעת 
של  רצונו  פי  על  דבר  כל  וטחנו  מכושפות,  היו  הרחיים  אבני  שתי  המקום.  מן  לשאתן 
זהב,  לו  לטחון  עליהן  וציווה  ְגרֹוטי,  פרודי שלח את שתיהן אל הטחנה הקרויה  הטוחן. 
או  הקוקייה  שתיקת  של  זה  על  העולה  רב  זמן  לנוח  להן  הניח  לא  פרודי  ושלום.  שפע 
חדלו  ולא  גרוטי],  [שיר  ְגרֹוָטֶסְנְגר  בשם  שיר  שרו  השתיים  השיר.  שנמשך  הזמן  משך 
מיסינג,  של  בפיקודו  הים  מן  פרודי  של  מלכותו  על  שיעלה  שלם  ַגיס  טחנו  אשר  עד 
את  כבש  מיסינג  פרודי".  "שלום  ִקצו  אל  בא  כך  רב.  בשלל  ויזכה  המלך,  את  יקטול 
אשר  עד  הרחיים,  באבני  לבן  ֶמלח  ספינותיו  על  וטחן  הטוחנות,  שתי  עם  יחד  גרוטי 
עד  לתהום  היורדת  מערבולת  שם  מצויה  מאז  ִפיְרת.  ְנְטַלַנד  בּפֶ למצולה  ירדו  הספינות 

המלוחים.  הים  מי  מקור  הוא  ושם  וזועם  סוער  הים  שם  גרוטי, 

ְלכּות ַהּמַ ֲחַצר  ֶאל  אּו  ּבָ ה  ִהּנֵ ה  ַעּתָ  .1
ּוֶמְנָיה. ֶפְנָיה  ָמן  ּוׁשְ אֹוב,  ֲעלֹות  ּבַ י  ּתֵ ׁשְ

ֶרְך,  ּפֶ ּבַ ֵהן  ֲעֵמלֹות  ְפִריְדֵליף  ן  ּבֶ ְפרֹוִדי  ֵאֶצל 
ֲעלּובֹות. ָפחֹות  ׁשְ ּכִ ֻמְפָלאֹות,  ָברֹות  ּגְ י  ּתֵ ׁשְ

הֹוִליכּו, ִים  ּתַ ְ ַהּשׁ ֶאת  ִלְטֹחן  ֶקַמח   .2
ָהֵרַחִים;  ַאְבֵני  ֶאת  ּוְלגֹוֵלל  ַלֲעֹמד 

ְלֶרַגע  ָלנּוַח  ִים  ּתַ ְ ַהּשׁ ַעל  ָאַסר  הּוא 
ֶזֶמר. יר  ׁשִ ּבְ קֹוָלן  ֶאת  נּו  ִיּתְ ֶטֶרם  ּבְ

ֶהֶרף:  ִלי  ּבְ ָהֶאֶבן  ִמן  אֹון  ָ ַהּשׁ ָעָלה   .3
--------------------

ָהֵרַחִים."  ֵמַאְבֵני  ִנְמׁשְֹך  ָיֵדינּו  "ֶאת 
ִלְטֹחן.  ִים  ּתַ ְ ַהּשׁ ַעל  ה  ִצּוָ ְפרֹוִדי  ַאְך 
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רּו, ְוׁשָ ָהֶאֶבן  ֶאת  ִבירֹות  ַהּגְ ּגֹוְללּו   .4
ב.  ּכָ ִמׁשְ ַעל  ָעלּו  ֶתר  ַהּיֶ ל  ּכָ ְלֵעת  ם  ּגַ

--------------------
ָהֵרַחִים: ַאְבֵני  ַעל  יר  ׁשִ ּבְ ֶמְנָיה  ְצָחה  ּפָ

ְפרֹוִדי, ֲעבּור  ָזָהב  ָאנּו  ה  ִהּנֵ "טֹוֲחנֹות   .5
ר, ְועֹׁשֶ ַפע  ׁשֶ ַגן  ּדְ ֲעבּורֹו  טֹוֲחנֹות 
ֵיָרֵדם, ִרים  ּכָ ין  ּבֵ ִעיִמים,  ּנְ ּבַ ה  ְיַבּלֶ

ִנְטַחן.  ַוֲאַנְחנּו  ר,  ָ ְמֻאּשׁ ְוָיִקיץ 

ָחִליָלה, ֵרֵעהּו,  ּבְ ע  ִיְפּגַ לֹא  ִאיׁש  אן  ּכָ  .6
ַיְחֹרׁש, לֹא  ְמִזּמֹות  ַלֲהֹרג,  ָיִסית  לֹא 

ִיְרֶאה  ַוֲאִפּלּו  ָיִניף,  לֹא  ְוַחְרּבֹו 
ֶרת. ְרׁשֶ ׁשַ ּבְ פּות  ַהּכָ ָאִחיו  רֹוֵצַח  ֶאת 

לֹוַמר: ָלנּו  ָטַרח  ר  ּבֵ ּדִ ֶטֶרם  ּבְ עֹוד   .7
ה. קּוִקּיָ ִתיַקת  ׁשְ ּכִ ֱאַרְך  ּתֶ ַנְתֶכן  'ׁשְ

ר.' ֲאַזּמֵ ו  ַעְכׁשָ ׁשֶ יר  ִ ַהּשׁ ִמן  יֹוֵתר  לֹא 

ָלָאָדם ָיִדיד  לֹא  ַעת,  ּדַ ר  ּבַ ָהִייָת  לֹא   .8
ָקִניָת, ְפחֹוֶתיָך  ׁשִ ְפִריְדֵליף,  ן  ּבֶ ְפרֹוִדי  ְלֵעת, 

אֹוָתן,  ַחְרּתָ  ּבָ ְואֹון  יִֹפי  י  ּפִ ַעל 
ָלַדַעת.  ּתָ  ׁשְ ּקַ ּבִ לֹא  מֹוָצָאן  ֶאת  ַאְך 

ָאִביו, ְוָקׁשּוַח  רּוְנְגִניר  ָהָיה  ה  ָקׁשֶ  .9
ו. ַיְחּדָ ַנִים  ְ ַהּשׁ ִמן  ָיאִזי  ּתְ ָהָיה  אֹון  ַרב  ַאְך 

ְואֹוְרִניר,  ִאיִדי  ַזע  ִמּגֶ מֹוָצֵאנּו 
ֶהָהִרים. ְנִפיֵלי  ל  ׁשֶ ֶאה  ּגֵ ֶבט  ֵ ִמּשׁ

ֹחָרה, ׁשְ ֵמֶאֶבן  ָקם  רֹוִטי  ּגְ ָהָיה  לֹא   .10
ָהָאֶרץ, ִמן  ִנְבָרא  ֶסַלע  ָהָיה  ְולֹא 

ִפיִלים, ַהּנְ נֹות  ּבְ ְך  ּכָ ָטֲחנּו  ְולֹא 
ָלֶבַטח.  ָיַדְענּו  ֹזאת  ִאְלָמֵלא 



437
האדה הפיוטית

ָחק, ִמׂשְ ָיַדְענּו  ֳחָרִפים  ָעה  ׁשְ ּתִ  .11
ָלָאֶרץ. ַחת  ִמּתַ ּוְנחּוׁשֹות  ֲחָזקֹות 

ּוְפִליָאה, ְדֵהָמה  ּתַ ינּו  ַמֲעׂשֵ עֹוְררּו 
ֹכַח. ּבְ ִטְלַטְלנּו  ֵבל  ַהּתֵ מֹוְסדֹות  ֶאת 

ִפיִלים  ַהּנְ י  ָבּתֵ ּבְ ְסָלִעים  ְלנּו  ְלּגַ ּגִ  .12
ֱאנֹוׁש, ֵני  ּבְ ְמחֹוזֹות  ֶאל  אֹוָתם  ַלְכנּו  ְוִהׁשְ

תֹוָדה. ּבְ י  ַ ַהּשׁ ֶאת  לּו  ִקּבְ ה  ְוֵאּלֶ
ָהָאֶרץ.  ַרְגֵלינּו  ַחת  ִמּתַ ה  ָרֲעׁשָ

ֶבִדים ְ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ַאְרָצם  ּבְ ְך  ּכָ ַאַחר  ֲאָבל   .13
ַיַער, ּבְ ָרַדְפנּו  ּדֹב  ַהחֹוזֹות,  י  ּתֵ ׁשְ ָאנּו 

ָמֵגן ְקנּו  ִרּסַ ָלַחְמנּו,  ַגִיס  ּבְ
ְקָרב, ֵדה  ׂשְ ּבִ ֲחִניתֹות  חֹוַמת  ַרְצנּו  ּפָ

ַאֵחר, ְלנּו  ְוִהּפַ ָנִסיְך  ְרנּו  ִהְכּתַ  .14
ִסּיּוַע. ְטנּו  הֹוׁשַ ַהּטֹוב  ְלגּוְדרֹום 

ֶהֶרף, ְללֹא  ְקָרבֹות  ּבִ ִמים  ַהּיָ ָחְלפּו  ְך  ּכָ  .15
ָיסֹות, ַהּגְ לֹוֲחֵמי  ְבֵחנּו  ׁשִ ּבְ רּו  ְוִסּפְ

ַצע, ִמּפֶ ם  ּדָ יז  ְלַהּקִ ֹרַמח  ּבָ ֵהיַטְבנּו  י  ּכִ
נּו.  ַחְרּבֵ ֶאת  ים  ְלַהְכּתִ ָמן  ַאְרּגָ ּוְבַדם 

ְלכּות,  ַהּמַ ֲחַצר  ֶאל  ִנְקַלְענּו  ֶזה  ה  ַעּתָ  .16
ְמַרֵחם, ְוֵאין  ֲעלּובֹות  ָפחֹות  ׁשְ

ּגּוֵפנּו, ֶאת  אֹוֵכל  פֹור  ּכְ צּועֹות,  ּפְ ַרְגֵלינּו 
ְפרֹוִדי.  ֵאֶצל  ָעצּוב  ֶמה  ֶהָעָמל,  יׁש  ּוַמּתִ

ָלֹדם, ָהֶאֶבן  ַעל  ָלנּוַח,  ָיֵדינּו  ַעל   .17
ְועֶֹנׁש, ין  ּדִ ת  ְמִגּלַ ּבִ ְוַדי  ָטַחּנּו  י  ּדַ

ָמנֹוַח, ְלָיֵדינּו  ֵתן  ִיּנָ לֹא  ֲאָבל 
ַמח.  ּקֶ ּבַ לֹו  י  ּדַ ּלֹא  ׁשֶ ֹיאַמר  ְפרֹוִדי  י  ּכִ
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ְגיֹון, ַהּפִ ב  ִנּצַ ּבְ ָהֶאְגרֹוף  ֹיאַחז   .18
ָיֵדנּו. ּבְ ֵיָהֵפְך  ִמים  ּדָ ק  ּוְלֶנׁשֶ

ְרֶצה ּתִ מַֹע  ִלׁשְ ִאם  ב,  ַהְקׁשֵ ְפרֹוִדי,  קּום, 
ִמים.  ַהּיָ ָבר  ּכְ ֶ ִמּשׁ אָגה  ַהּסָ ֶזֶמר  ֶאת 

ָלאּוָלם, ְזָרח  ִמּמִ ָרִאיִתי  ּפֹוֶרֶצת  ֵאׁש   .19
ְלאֹוֵיב. ְוִסיָמן  ִמְלָחָמה  ׂשֹוַרת  ּבְ זֹו 

ְוַיְחִריבּו ָיסֹות  ַהּגְ ְמֵהָרה  ּבִ ַיֲעלּו 
ֶלְך. ַהּמֶ ל  ׁשֶ ֹראׁשֹו  ַעל  ְלכּות  ַהּמַ ֲחַצר  ֶאת 

ן, ֵמֻחְרּבָ ס  ַהּכֵ ַעל  מֹר  ִלׁשְ ְצִליַח  ּתַ לֹא   .20
ָהב ַהּזָ ּוְצִמיֵדי  ָהֵאל  ֶאֶבן  ַעל  לֹא 

ָאנּו י  ּכִ ָהֵרַחִים,  ַאְבֵני  ַעל  ְולֹא 
ְמָך.  ּדָ ֶאת  ּפְֹך  ְוִנׁשְ ָרב  ַהּקְ ֶאל  ֵנֵצא 

ָאִבי, ל  ׁשֶ ּתֹו  ּבִ ֶהֶרף  ְללֹא  ָטֲחָנה   .21
ִנְגָזר. ֶות  ַהּמָ ֶאת  ָרֲאָתה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ֶחֶרב ַלַהב  ִאְבַחת  ּבְ ַטֲחָנה  קֹורֹות 
ְוִנְטַחן!  יְך  ַנְמׁשִ ָאנּו  ֲאָבל  ִנְקְרעּו, 

ִאיְרָסה, ל  ׁשֶ ָנּה  ּבְ ִויִהי  ְוִנְטַחן  יְך  ַנְמׁשִ  .22
נֹוֵקם, ְפרֹוִדי  ּבִ ֶהְלְפֶדֶנה,  ַרע  ִמּזֶ

הּוא  ֵרא  ִיּקָ ְלָפָניו,  ֵיֵצא  מֹו  ׁשְ ָעִתיד  ּבֶ
זֹאת." יֹוְדעֹות  ֵנינּו  ׁשְ ּוְבָנּה.  ִאיְרָסה  ֲאִחי 

ֲחָזָקה,  ּוְבָיד  ֶהֶרף  ְללֹא  ָטֲחנּו   .23
ַהּיּוִטים, ֶדֶרְך  ּכְ ֵטרּוף  ּבְ ָטֲחנּו 

ָהָאְבַנִים, ִהְתַרּפּו  ָהֶאֶבן,  ֶהְחִליָקה 
ָהֵרַחִים.  ַאְבֵני  ַרַעם  קֹול  ּבְ ִנְבְקעּו 

ֶהָהִרים:  ְנִפיֵלי  ְלֶגַזע  ת  ּבַ ָאְמָרה   .24
--------------------

י  ּדַ ַאְך  ְפִריְדֵליף,  ן  ּבֶ ֶרְך,  ּפֶ ּבַ "ָעַמְלנּו 
ָהֵרַחִים."  ַאְבֵני  ּבְ ים  ׁשִ ַהּנָ ַלֲעַמל 
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הערות
הפתיחה בפרוזה: המלך ְפרֹודי: Frode. מילולית: שפע.

ֵרֵעהּו, ָחִליָלה: לכאורה נשמעים הדברים מפיה של ֶמניה, אם כהערה סרקסטית ואם  ּבְ ע  ִיְפּגַ אן ִאיׁש לֹא  ּכָ  .6
כניסיון של חנופה. אולם יש לדבריה גיבוי בכתבי מחבר קורות הימים האומר: "כה שֵלו הוא הצפון עד כי 
אין איש פוגע ברעהו אפילו פגש בדרכו את רוצח אביו או אחיו... זה זמן רב שלא היו מקרי שוד בארץ 
ואפשר להניח טבעת זהב על אדמת ֶילינג (Jelling, יישוב ביוטלנד, דנמרק) וזו תישאר מונחת שם ימים 

רבים." 
ה ָהָיה רּוְנְגִניר ְוָקׁשּוַח ָאִביו: Hrungnir, נפיל מן הנודעים בכוחו ואכזריותו. נפל בדו־קרב מידי קורנסו  ָקׁשֶ  .9

של תור. דבר אינו ידוע על אבותיו.
ָיאִזי: Thiassi, מנפילי־הכפור הנודע בכוחו ובטירופו.  ַאְך ַרב אֹון ָהָיה ּתְ  

ַזע ִאיִדי ְואֹוְרִניר: Ornir ;Idi, נפילי־כפור, שארי בשר של שתי הטוחנות. מֹוָצֵאנּו ִמּגֶ  
ְלגּוְדרֹום ַהּטֹוב: Guthrom, בנו ויורשו של הראלד, מלך הדנים.   .14

ואהובת אביה  ֵאדגיל  הנורדית – אשת המלך השבדי  גיבורה טרגית בסאגה   ,Yrsa ִאיְרָסה:  ל  ׁשֶ ָנּה  ּבְ ִויִהי   .22
האונס את בתו מבלי שידע מי היא. פרי האונס הוא רֹודּולף – Hroðulf הנזכר בין היתר בביוולף. 

.Hroðgar ;Halga – בנו של המלך פרודי ואביהם של ַהלגה והרֹותגר ,Healfdene :ַרע ֶהְלְפֶדֶנה ִמּזֶ  

�  � �



שירת הצפון

440

Atlamol En Grönlenzku – ל ַאְטִלי ִריְנַלְנִדית ׁשֶ ָלָדה ַהּגְ ַהּבָ

הערת מבוא

הסברה לפיה היצירה שלפנינו נתחברה בגרינלנד, נסמכת בעיקר על שורה של מובאות 
המרחב  את  הסותר  בים,  ההפלגה  אזכור  וכן   ,(17 (בית  ַהּקֶֹטב"  "ּדֹב  כגון  הבלדה,  מתוך 

.(3 לבית  הערה  (וראו  ים  בלב  מסע  דורש  שאינו  לנו  המוכר  הגיאוגרפי 
מקומות  כמה  אולם  רגיוס,  בקודקס  היד  כתבי  מרוב  אמנם  טוב  היד  כתב  מצבו של 
יודעים  כשאיננו  בעיקר  העלילה,  של  ההגיוני  הרצף  על  מקשים  וחסרים  מחוקים 

הדוברים.  זהות  את  בוודאות 
זו היצירה הארוכה ביותר בקודקס, 99 בתים, 400  ייחודה של הבלדה הוא באורכה. 
אחרות  לפואמות  אותו  נשווה  אם   – שבה  העלילתי  ההיבט  זאת  עם  לערך.  שורות 
ה"ההיבט  מן  בעיקר  נובע  היצירה  של  אורכה  כזה.  היקף  מצדיק  אינו  הפיוטית,  באדה 
הרומנטי" שבה, כפי שהגדיר זאת 
הנורדית.  הסאגה  מחוקרי  אחד 
כך  כל  הנדיר  לריבוי,  הכוונה 
כגון  רגשות,  תיאור  בסאגה, של 
בשיחות בין גודרון ואטלי בטרם 
מתארים  השניים  כאשר  מותו, 
אחד  כל  נישואיהם,  כישלון  את 
נוסף,  מרכיב  שלו.  ההיבט  מן 
רבה,  במידה  דופן  יוצא  הוא  אף 
בניגוד  העומד  הרב  הפירוט  הוא 
המקובל  הלקוני  לאיפוק  בולט 
שהדבר  ייתכן  הסאגה.  בשירות 
שקוראיו  העובדה  מן  נובע 
המחבר,  של  הגרינלנדיים 
קילומטרים  אלפי  המרוחקים 
אינם  ההתרחשות,  ממקום 
כגון  העלילה,  בפרטי  בקיאים 
של  זו  המשפחות,  שתי  קורות 
והמחבר  גיוקי,  של  וזו  אטלי 
בנושא.  אותם  להשכיל  ראה 

של  הדפס  נירנברג.  של  הכרוניקה  ההוני.  אטילה 
ה-15. המאה  שלהי   ,(Schedel) שדל  הרטמן 
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ועלילה  סגנון  לקוראיו  להציג  המחבר  של  רצונו  הוא  הפירוט  את  המצדיק  נוסף  גורם 
עתה.  עד  להם  זרים  שהיו 

של  אחיה  שני  את  להרוג  זומם  גודרון,  של  בעלה  אטלי,  זה:  הוא  העלילה  תקציר 
השניים  את  חלקות,  בלשון  שמזמין,  שליח  אליהם  משגר  הוא  וגונאר.  הוגני  רעייתו, 
את  מוסרת  היא  רּוני.  בכתב  אזהרה  איגרת  ומחברת  המזימה,  מנחשת את  גודרון  אליו. 
האיגרת בידו של השליח, מבלי לדעת שזה, בעצה אחת עם בעלה, אמור בעצמו לבצע 
תוכנה,  את  לפענח  ניתן  שלא  כך  באיגרת  הרּונים  את  מערבב  השליח  המזימה.  את 
אשת  וְגַלאּוְמבֹור  הוגני  אשת  ָרה  קֹוְסְטּבֶ השניים,  נשות  המוזמנים.  לשני  אותה  ומוסר 
מבקשות  הן  במזימה.  מדובר  שאכן  חשד  עולה  ובלבן  האיגרת,  את  קוראות  גונאר, 
את  דוחים  וטיעוניו,  איש  איש  גונאר,  וגם  הוגני  גם  אך  לדרך,  לצאת  שלא  מבעליהן 

אטלי.  של  ארצו  אל  ומפליגים  בקשתן 
וגונאר עם מלוויהם, ביניהם בנו של גונאר, נוחתים בחוף ממלכתו של אטלי.  הוגני 
והבאים  מדי,  מאוחר  אולם  פורענות.  מפני  אזהרה  ובפיה  לקראתם  נחפזת  גודרון 
מתוך   19 קוטלים  רב,  באומץ  נלחמים  וגונאר  הוגני  ואביריו.  אטלי  מול  לקרב  יוצאים 
לאטלי  גודרון  בין  מותם.  את  מוצאים  השניים  דבר  של  בסופו  אולם  אטלי,  אנשי   30
ומבטיחה  גודרון לבעלה את עומק שנאתה אליו  דו־שיח ארוך, במהלכו מגלה  מתפתח 

נפש.  לרוצחו 
ילדיהם  שני  את  רוצחת  היא  שאולה,  ביגון  ׂשיבתו  את  להוריד  מנת  על  בינתיים, 
הרכים בשנים, מתקינה מן הגולגולות גביעים לשתיית מי דבש, ומגישה לבעלה משקה 
הילדים מעדן  לו שהכינה מלב  ומספרת  מוסיפה  היא  לאחר ששתה  ילדיו.  בדם  המהול 

שאריות.  להשאיר  מבלי  בתיאבון  אכל  והוא  לו  שהגישה  בשר 
נושא המלך  גונאר, מצליחה לקטול את אטלי. בטרם מותו  בנו של  יחד עם  גודרון, 
את דבריו, ושוב מתפתחת שיחת נפש בין הבעל הגוסס לאשתו. גודרון מבטיחה לגֹווע 
מתארכים,  הימים  אולם  למות,  גודרון  נכונה  עתה  בים.  קבורה  כיאות  לו  תערוך  כי 

רב.  זמן  לאחר  רק  נשמתה  מוציאה  והגבירה 

�
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ל ַאְטִלי ִריְנַלְנִדית ׁשֶ ָלָדה ַהּגְ ַהּבָ

ָעָבר יֵמי  ּבִ ָבִרים  ּגְ יַצד  ּכֵ ר  ֻסּפַ ַרּבֹות   .1
ְוא. ָ ַלּשׁ ְבֵריֶהם  ּדִ ַאְך  ְוָדנּו,  יְנג  ּתִ ּבַ בּו  ָיׁשְ
ֵבד, ּכָ ְמִחיר  מּו  ּלְ ׁשִ ֶתר  ּסֵ ּבַ ְקנּוְניֹות  ַעל 

יּוִקי.  ּגְ ל  ׁשֶ ָניו  ּבָ ֵני  ׁשְ ִעם  ָהָיה  ָבר  ַהּדָ ְך  ּכָ

ִסיִכים ַהּנְ ּוֵמתּו  ַנִים,  ְ ַהּשׁ ּגֹוַרל  ִנְגַזר    .2
ָרָעה. ֲעָצתֹו  ַאְך  ֲאִביֶהם  ָהָיה  ָנבֹון 

ָבר, ּדָ ַתר  ּפָ לֹא  ַאְך  ִמְכׁשֹול  ק  ִסּלֵ ָאְמָנם 
ֵאָליו.  יתֹו  ּבֵ ֵני  ּבְ ֶאת  ִלְקרֹא  ַלח  ׁשָ ֲאַזי 

ַעל ַהּבַ ַנת  ּוָ ּכַ ֶאת  ּתֹו,  ִאׁשְ בּוָנה  ּתְ ת  ַרּבַ  .3
ַנִים. ְ ַהּשׁ סֹוד  ּבְ רּו  ּבְ ּדִ ְרָיּה,  ּבֻ ַעל  ֵהִביָנה 

ָלֵצאת ִיְהֶיה  ָצִריְך  ּתֹאַמר,  ַלֲעֹזר  ִאם 
ּתּוַכל. לֹא  ִהיא  זֹאת  ַאְך  ם,  ּיָ ּבַ ּוְלַהְפִליג 

ָלּה, ַתן  ּנָ ׁשֶ קֶֹדם  ַאְך  נֹוֲעָצה,  רּוִנים  ּבָ  .4
ֹוֵנא. ַהּשׂ ִויְנִגי  הּוא  ד,  ַהּזֵ אֹוָתם  ָטַרף 

ֶרְך ַלּדֶ ד  ִמּיָ ָיְצאּו  ַאְטִלי  ל  ׁשֶ ִליָחיו  ׁשְ ֲאַזי 
ֶלְך.  ַהּמֶ ן  ּכַ ִמׁשְ ּובֹו  יעּו,  ִהּגִ ִליָמְפיֹוְרד  ֶאל 

ִים, ּמַ ּכַ ָמד  ַהּתְ ְך  ּפַ ִנׁשְ ִית,  ּבַ ּבַ ָהֵאׁש  ְלָקה  ּדָ  .5
ֶלְך. ַהּמֶ אֹוְרֵחי  ת  ְמִזּמַ ֵני  ִמּפְ ׁש  ָחׁשַ לֹא  ִאיׁש 
– ָאִציל  ָנִסיְך  ִמיֵדי  ּבֹו  ָזכּו   – ת  ּתָ ַהּמַ ֶאת 

ַעּמּוִדים.  ַעל  לּו  ּתָ ּוַפַחד  מֹוָרא  ְללֹא 

הֹוְגִני, ת  ֵאׁשֶ ָרה  קֹוְסְטּבֶ ָקִדיָמה  ְסָעה  ּפָ ָיְצָאה,    .6
ה, ַרּבָ יִדידּות  ּבִ ִליִחים  ְ ַהּשׁ ֶאת  ָמה  ִקּדְ

ר, ֵמאֹׁשֶ ָקְרָנה  ִהיא  ם  ּגַ ּגּוָנאר  ת  ֵאׁשֶ ּוְגַלאּוְמבֹור 
אֹוְרֶחיָה. ָצְרֵכי  ְלָכל  ִלְדאֹג  זֹו  ֵהיִטיָבה 
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ַאְטִלי. ֶאל  ן  ּמֵ ְלִהְזּדַ הֹוְגִני  ֶאת  ׁשּו  ּקְ ּבִ ֲאַזי   .7
ּה.  ּבָ ִהְבִחין  לֹא  הֹוְגִני  ַאְך  ָתם  ְמִזּמָ לּוָיה  ּגְ

ַיְחּבֹר, ָאִחיו  ֶאל  י  ּכִ ּגּוָנאר  ִהְבִטיַח  ֲאַזי 
ל.  ִקּבֵ ים  ֻסּבִ ַהּמְ ֲעַצת  ֶאת  ְוהֹוְגִני 

ף, ׁשֶ ַהּנֶ ָהָיה  יז  ַעּלִ הֹוִסיפּו,  ִלְלּגֹם  ַבׁש  ּדְ ֵמי    .8
ם,  ּלָ ּכֻ תּו  ׁשָ ְכָרה  ְלׁשָ ְתָמד,  ּבִ ְקָרנֹות  ָמְלאּו 

--------------------
ְוִלְמנּוָחה. ָנה  ְלׁשֵ ְיצּוָעם  ַעל  ָעלּו 

רּוִנים, ְמֶלאֶכת  ּבִ ְזִריָזה  ָרה,  קֹוְסְטּבֶ בּוָנה  ּתְ ת  ַרּבַ  .9
ֶרת, ָהִאּגֶ ֶאת  ָקְרָאה  דּוָרה  ַהּמְ ֵאׁש  ְלאֹור 
ן ּכֵ ׁשֶ ֵחְך  ֶאל  ְבָקה  ּדָ ְלׁשֹוָנּה  ְמֵהָרה  ּבִ ַאְך 

תּוב. ַהּכָ ּתֶֹכן  ֶאת  ֵהִביָנה  ְולֹא  ָקְרָאה 

ִביָרה, ַהּגְ ֶזת  ֶנְחּפֶ הֹוְגִני  ל  ׁשֶ תֹו  ִמּטָ ֶאל   .10
--------------------

ֵהִקיץ ר  ְוַכֲאׁשֶ ֲחלֹום,  ָהִאיׁש  ָחַלם 
ַרְעָיתֹו: ָרה  ּבְ ּדִ ֲעָלּה  ּבַ ֶאל  ֹזאת  ּכָ

ַלֲעָצִתי, ב  ַהְקׁשֵ ֵצא,  ּתֵ ׁשֶ "ֲאִפּלּו   .11
ע, ּסַ ּתִ ּלֹא  ׁשֶ מּוָטב  יָמִנים  ַהּסִ י  ּפִ ַעל 

ְתָבה. ּכָ ֲאחֹוְתָך  ׁשֶ ָהרּוִנים  ֶאת  ָקָראִתי 
ֶכל. ַהּשֵׂ טֹוַבת  ּגּוְדרּון  אֹוְתָך  ַמְזִמיָנה  לֹא 

מֹוָה, ּכָ ָחְכָמה  ת  ַרּבַ יַצד  ּכֵ ֲאִני  ּתֹוָהה   .12
ְוֵסֶדר. ִאְרּגּון  ְללֹא  ֶטת  ְרּבֶ ְמׁשַ ָבֶריָה  ּדְ

יִטין ִ ַהּשׁ ין  ּבֵ רֹוֵמז  תּוב  ַהּכָ ׁשֶ ּדֹוֶמה 
ֹזאת, ִעם  ם.  ׁשָ ֶות  ַהּמָ ָלֶכם  ה  ְמַצּפֶ י  ּכִ

ָזר."  ל  ׁשֶ ָידֹו  ּבְ ִנְמַחק  אּוַלי  רּון,  ּפֹה  ָחֵסר 
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ר: ּבֵ הֹוְגִני ּדִ  .13

ׁש, חֹוׁשֵ ָאֹנִכי  ֵאין  ַלְחֹרד,  ִטְבָען  ים  "ָנׁשִ
צֶֹרְך,  ֵאין  ְגמּול  ּבִ עֹוד  ל  ּכָ ַלְחקֹר  ֵאֵצא  ְולֹא 

ָיֵדינּו. ּבְ ֶלְך  ַהּמֶ ן  ִיּתֵ ִני  ׁשָ ְזַהב 
ּפֹוֵחד." ֵאיִני  ֲאָבל  י,  ַמְעּתִ ׁשָ ִאּיּוִמים  ַעל 

ָרה: ּבְ ָרה ּדִ קֹוְסְטּבֶ  .14

אֹוְרִחים, ַהְכָנַסת  ּבְ ה  ְזּכֶ ּתִ לֹא  ַעם  "ַהּפַ
ָך ִמּמְ יר  ַאְסּתִ ְולֹא  ֲעִלי,  ּבַ י,  ָחַלְמּתִ

סֹופֹו. ִיְהֶיה  נֹוָרא  ָך  ּלְ ׁשֶ ה  ַהּזֶ ע  ּסָ ַהּמַ

ְלֶהֶבת, ׁשַ ֵאׁש  ּבְ עֹוִלים  ֶעיָך  ַמּצָ ָרִאיִתי   .15
ַמְעָלה." ִית  ַהּבַ ג  ִמּגַ ָהבֹות  ַהּלֶ ָעלּו 

ר: ּבֵ ּדִ הֹוְגִני 
ַרב, ֵאינֹו  ם  ֶעְרּכָ ֵתנּו  ִמּטָ ֵעי  "ַמּצָ

אֹוָתם."  ִרי  ְתּפְ ּתִ ׁשּוב  ֵאׁש,  ּבְ ַיֲעלּו  ִאם 

ָרה: ּבְ ָרה ּדִ קֹוְסְטּבֶ  .16

ר, ּבֵ ְמׁשַ ָעִרים  ׁשְ ּפֹוֵרץ,  ָרִאיִתי  "ּדֹב 
ָמֶות, ַעד  ַמְפִחיֵדנּו  ְמנֹוֵפף,  ּפֹוָתיו  ּכִ

ָאָדם, ֵני  ּבְ טֹוֵרף  הּוא  אֹון,  ְוׁשָ ְמהּוָמה 
ֲאַנְחנּו."  ע  ֶיׁשַ ַחְסֵרי  ְקָצָרה,  ְוָיֵדנּו 

ר: ּבֵ הֹוְגִני ּדִ  .17

ּוָבָאה,  ִמְתָקֶרֶבת  ַהּסּוָפה  ה  "ִהּנֵ
ְסָעָרה." רּוׁשֹו  ּפֵ ַהּקֶֹטב  ּדֹב  ֲחלֹום 
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ָרה: ּבְ ָרה ּדִ קֹוְסְטּבֶ  .18

אֹות ֶזה  ָרִאיִתי,  יֵתנּו  ּבֵ ֶאל  ָטס  ר  "ֶנׁשֶ
ינּו. ָראׁשֵ ַעל  יז  ִהּתִ ם  ּדָ ר  ׁשֶ ַהּנֶ י  ּכִ ְרָענּות  ּפֻ

--------------------
ר." ֶנׁשֶ ל  ׁשֶ ת  ַתְחּפֹׂשֶ ּבְ ָהְיָתה  ַאְטִלי  רּוַח 

ר: ּבֵ הֹוְגִני ּדִ  .19

ַבח, ַלּטֶ ׁשֹור  ם  רּוׁשָ ּפֵ ֲחלֹום  ּבַ ִרים  "ְנׁשָ
ַחִים.  ִמְטּבָ ית  ּבֵ הּוא  ַהּקֹוֵלַח  ם  ְוַהּדָ

ֲחלֹוֵמְך." ַלְמרֹות  ַאְטִלי  ֵלב  הּוא  ר  ָיׁשָ
ידּו. ִהּגִ לֹא  ְוָדָבר  ַנִים  ְ ַהּשׁ ֵהֵסּבּו  ֲאַזי 

.20

ֶרת ּוְמַסּפֶ ִביָרה,  ַהּגְ ַלאּוְמבֹור  ּגְ ֵהִקיָצה  ָאז 
ְוָאֹים,  נֹוָרא  ִסּיּוט  ָחְלָמה,  ׁשֶ ֲחלֹום  ַעל 

--------------------
ָרִכים.  ַהּדְ י  ּתֵ ׁשְ ּבִ ַהּפֹוֵסַע  ...ְוגּוָנאר 

ָרה:  ּבְ ַלאּוְמבֹור ּדִ ְגּ  .21

ִלְקָראְתָך, כֹון  ַהּנָ ְרּדֹום  ּגַ "ָרִאיִתי 
ָחִייָת, עֹוד  ְרְסמּו,  ּכִ ים  ְנָחׁשִ ְרָך  ׂשָ ּבְ ֶאת 
ָהֵאִלים." מֹוְתָך  ֶאת  ָחְרצּו  י  ּכִ אֹות  ֶזה 

--------------------

ְרָך, ְבׂשָ ּבִ ׁשֹוֵתת  ם  ּדָ ָרִאיִתי,  "ַלַהב   .22
ׁש, ְמֻפּלָ ּבִ ּגּוְפָך  ֶאת  ף  ּסֵ ׁשִ ְורַֹמח 

ְלַרְגֶליָך,  ְזֵאִבים  ִיְלַלת  ָעְלָתה 
י." ָחַלְמּתִ ׁשֶ ּיּוט  ַהּסִ ֶאת  ר  ְלַסּפֵ ַקל  לֹא 
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ר: ּבֵ ּגּוָנאר ּדִ  .23

ָרם, קֹול  ּבְ נֹוְבִחים  ַצִיד,  ְלֵבי  ּכַ "ׁשֹוֲעִטים 
ְמעֹוֶפֶפת."  ַהֲחִנית  ָרנֹות  ַהּקְ ְוִלְצִליל 

ֵביֵתנּו, ּבְ ֹוֵטף  ַהּשׁ ָרִאיִתי  "ַנַחל   .24
ַסְפָסִלים, סֹוֵחף  ְוקֹוֵלַח,  רֹוֵעם 

ְוָאִחיָך, ָך  ּלְ ׁשֶ ַרְגֵליֶכם,  ר  ּבֵ ׁשִ
ָבר?"  ַהּדָ רּוׁש  ּפֵ ַמה  ַחל,  ַהּנַ ֵמי  ָחְדלּו  לֹא 

--------------------

ְיָלה, ּלַ ּבַ ֵמָתה  ה  ָ ִאּשׁ ּבֹוא  ַעל  י  "ָחַלְמּתִ  .25
--------------------

ְגֵדיֶהם, ּבִ צֹוִאים  ַאֲחֶריָך,  ׁשּו  ּקְ ּבִ
ְלַמֵהר,  ֲאֵליֶהם  ָך  ּבְ ֵהִאיצּו 

ַעל." ִמּמַ ַהּנֹוְרנֹות  ּגּוָנאר,  אֹוְתָך,  ָנְטׁשּו 

ר: ּבֵ ּגּוָנאר ּדִ  .26

ְוָגמּור ָמנּוי  י  ּכִ ְדָבַרִיְך,  ּבִ "ִאַחְרּתְ 
ֶרְך, ַהּדֶ ֶאל  ֵצאִתי  ֶאת  ִלְדחֹות  לֹא  י  ִעּמִ

י." ַחּיַ ִתיל  ּפְ ר  ֲאַקּצֵ ָכְך  ּבְ ֲאִפּלּו 

ַהַחִיל ֵני  ּבְ ְנכֹוִנים  ַחר,  ׁשַ ִעם  ֶמׁש  ׁשֶ ָזְרָחה   .27
ֵרֵעהּו ִאיׁש  ֹזאת  ְוִעם  ם,  ְרּכָ ּדַ ֶאל  ָלֵצאת 

ָהיּו, ֵהם  ה  ָ ֲחִמּשׁ יַע.  ְלַהְרּתִ ׁש  ְמַבּקֵ
ְונֹוָאל.  ן  ְמֻסּכָ ּלֹו  ּכֻ ַעׂש  ַהּמַ ַאְך 

ּוְסֵנָבר, סֹוָלר  ֵהם  ם:  ִעּמָ הֹוְגִני  ֵני  ּבְ  .28
אֹוְרְקִניְנג,  – ֵעץ־ָמֵגן  ֲאֵליֶהם  ְוָחַבר 

ים ׁשִ ַהּנָ ִהְתַלּוּו  ָרה,  קֹוְסְטּבֶ ִהיא  ֲאחֹותֹו 
ׁשּו ּקְ ּבִ ֶרְך  ַהּדֶ ל  ּכָ ַהְפיֹוְרד,  ל  ׁשֶ חֹופֹו  ַעד 

ִנְסיֹוָנן. ל  ׁשַ ּכָ ַאְך  ַנִים,  ְ ַהּשׁ ֶאת  ְלָהִניא 
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ּגּוָנאר, ל  ׁשֶ ַרְעָיתֹו  ָרה,  ּבְ ּדִ ַלאּוְמבֹור  ְגּ ֲאַזי   .29
ָהִאיׁש: ָנבֹון  ָהָיה  ֵעיֶניָה  ּבְ  – ִויְנִגי  ֶאל 

ֲאָבל זֹוֵמם,  ה  ַאּתָ ָמה  יֹוַדַעת  "ֵאיִני 
ה."  ּנָ ִמּמֶ ָעֶול  נֹוֵדף  ִליחּוְתָך,  ׁשְ ַעת  ַ ְמֻרּשׁ

ר, ּבֵ ּדִ ֲחַלְקַלּקֹות  ִויְנִגי,  ָלּה  ע  ּבַ ִנׁשְ ֲאַזי   .30
--------------------

ֱאֶמת, ָבִרי  ּדְ ֵאין  ִאם  ָהַרַעם  אֹוִתי  ה  "ַיּכֶ
ְרָבב."  ְולּו  י  ּבִ ַבק  ּדָ ִאם  ְרּדֹום  ַלּגַ ְוַיֲעלּוִני 

ִנים, ּכֵ ּוְדָבֶריָה  ָרה,  ּבְ ּדִ ָרה  ּבֶ ָאז   .31
--------------------

ר, ּוְבאֹׁשֶ לֹום  ׁשָ ּבְ ְוַתְפִליגּו  ן  ִיּתֵ "ִמי 
ְלרֹוֵעץ." ע  ּסָ ּמַ ּבַ ִיְהֶיה  לֹא  ְוָדָבר 

ֵאָריו: ׁשְ ד  ַהְמַכּבֵ  – ָלּה  יב  ֵהׁשִ הֹוְגִני  ֲאַזי   .32
ַהּטֹובֹות, ִבירֹוַתי  ּגְ ְלַבְבֶכן,  ִיּפֹל  "ַאל 

ְוַלחּוץ, ה  ַהּפֶ ִמן  אֹוְמִרים  זֹאת  ים  ַרּבִ י  ּכִ
ַהּנֹוֵסַע."  ְלגֹוַרל  ָהֹרב  הּוא  ְוָאִדיׁש 

ּוָפנּו ֶזה  ּבָ ֶזה  יטּו  ִהּבִ נַֹעם  ּבְ  .33
ְגָזר. ַהּנִ ּגֹוָרלֹו  י  ּפִ ַעל  ֶרְך  ּדֶ ּבַ ִאיׁש 

ל, ּגַ ּפֹוֵרס  ַחְרטֹום  ּבְ ְנִחיׁשּות  ּבִ ָחְתרּו  ֵהם   .34
ְוַגב. ֹעֶרף  י  ְקׁשֵ ׁשֹוט,  ּמָ ּבַ ֲעֵמִלים 

קֹוָמן,  ִמּמְ ִנְקְרעּו  ׁשֹוִטים  ַהּמְ ַחְרֻצּבֹות 
יעּו. ִהּגִ ַעד  ַהּיַ ֶאל  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ְוַאף 

– ַהּסֹוף  ֶאת  ר  ֲאַסּפֵ  – ְך  ּכָ ַאַחר  ָקָצר  ְזַמן   .35
ֶלְך, ַהּמֶ ּבּוְדִלי  ל  ׁשֶ יתֹו  ּבֵ ֶאת  ָראּו  ֵהם 

ַער; ַ ּשׁ ּבַ הֹוְגִני  ֲאַזי  ַרץ  ּפָ ַרַעם  קֹול  ּבְ
ַתק:  ׁשָ לּו  ָהָיה  טֹוב  ר,  ּבֵ ּדִ ִויְנִגי 
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ַער, ַ ַלּשׁ יחּו  ְוַהּנִ ִית  ַהּבַ ִמן  "ַרֲחקּו   .36
ֶאְתֶכם, יִתי  ִרּמִ י  ּכִ ְמֵהָרה,  ּבִ מּותּו  ּתָ ֵהן 

ָפַתִים, ׂשְ ֶמֶתק  ּבְ ָלֶכם  ִריִתי  ּכָ ּבֹור 
ה."  ִלּיָ ַהּתְ ַעּמּוד  ֶאת  ַאְתִקין  ינּו,  ְמּתִ ּתַ ִאם 

ֶבר, ַהּגֶ ֵלב  ִנְבַהל  לֹא  ְלִויְנִגי,  הֹוְגִני  יב  ֵהׁשִ  .37
ּגֹוָרלֹו: ִנְגַזר  י  ּכִ ְלֶרַגע  ַאף  ָחַרד  לֹא 

אֹוָתנּו, ִהְבַהְלּתָ  י  ּכִ ָך  ִלּבְ ֶאת  ֶלה  ׁשְ ּתַ "ַאל 
ּגֹוָרְלָך."  ִיְהֶיה  ַמר  ּתֹוִסיף,  עֹוד  ה  ִמּלָ ִאם 

פּו, ּסְ ׁשִ ִויְנִגי  ְוֶאת  ים  ּמִ ַקְרּדֻ ְלפּו  ׁשָ ָאז    .38
ָלחּוהּו. ׁשְ ַהּתֶֹפת  ֶאל  ָבל,  ַהּנָ ָרַבץ  ֵמת 

ְרָיתֹו, ׁשִ ָחַבׁש  ִאיׁש  ַאְטִלי,  ץ  ִקּבֵ לֹוֲחָמיו   .39
ַהחֹוָמה. יֵניֶהם  ּבֵ ָרב,  ַהּקְ ֶאל  ְנכֹוִנים 

ים: ּלִ ַהּמִ ְוָקׁשֹות  יַח  ַהּשִׂ הּוא  ַאְכָזר   .40
ַמן." ִמּזְ ֶחְפֵצנּו  ֶזה  ְמֶכם,  ּדַ ֶאת  יז  "ְלַהּקִ

ר: ּבֵ הֹוְגִני ּדִ  .41

ָבר, ַהּדָ ת  ִאְכּפַ לֹא  ו,  ַעְכׁשָ אֹו  ַמן  ִמּזְ "ִאם 
אן, ּכָ רֹוֵבץ  ִויְנִגי  ל  ׁשֶ ְגרֹו  ּפִ יְנַתִים  ּבֵ

ַלּתֶֹפת." ְרנּו  ּגַ ִ ּשׁ ׁשֶ ָבל  ַהּנָ ֶכם  ּלָ ׁשֶ

ִחית, ְלַהׁשְ ֲחָמָתם  ֲעָרה  ּבָ ִלְדָבָריו   .42
ַמְעָלה, ִמּלְ ְוָירּו  ָמְתחּו  ת  ֶקׁשֶ ַעל  ֵחץ 
ים. ַהִחּצִ ְמַטר  ֶאת  ּנֹות  ַהּצִ ְלמּו  ּבָ ַאְך 

ְגָרה, ַהּתִ קֹולֹות  אּוָלם  ּבָ ְמעּו  ִנׁשְ  .43
ם. ַהּיָ ִמן  ִאים  ַהּבָ ַעל  ר  ִסּפֵ ֶעֶבד 

גֹון, ַהּיָ ְבׂשֹוַרת  ּבִ ּגּוְדרּון  ֵלב  ַמר  ָהָיה 
ִליָכה, ְוִהׁשְ ָקְרָעה  ִהיא  אר  ּוָ ַהּצַ ְרִביד  ֶאת 

ֶסף.  ַהּכֶ ֶרת  ְרׁשֶ ׁשַ ָצה  ִהְתַנּפְ ִלְרִסיִסים 
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ֶלת, ַהּדֶ ֶאת  ָטְרָקה  ִהיא,  ָהְלָכה  ַהחּוָצה   .44
ּפֹוַסַעת,  ַחד  ּפַ ְללֹא  יְפלּוְנִגים  ַהּנִ ֲעַדת  ֶאל 

ת, ּדֹוֶרׁשֶ ִהיא  לֹוָמם  ׁשְ ּבִ אֹוְרֶחיָה,  ֵני  ּפְ יָלה  ַמְקּבִ
ר. ְויֹׁשֶ הּוא  ֱאֶמת  ַאְך  ֲאֵליֶהם  ּוְדָבָרּה 

ִית, ּבַ ּבַ ם  ַאְרּתֶ ִנׁשְ ִאּלּו  ָהָיה  "ָעִדיף   .45
ַהּגֹוָרל.  ֵזַרת  ּגְ ִהיא  זֹו  י  ּכִ אֶתם  ּבָ ַאְך 

ֲאָלה, ׁשָ ס?"  ְלַפּיֵ ֶכם  ְעּתְ ּדַ ר  ַהֶאְפׁשָ
ָולֹא!"  "לֹא  ֶאָחד:  ה  ּפֶ ם  ּלָ ּכֻ יבּו  ֵהׁשִ "לֹא!" 

ָמנֹוס,  ֵאין  ָרב  ּקְ ּמִ ׁשֶ ָיְדָעה  ּגּוְדרּון  ֲאַזי   .46
ָהָאֶרץ, ֶאל  ִליָמָתּה  ּגְ ַזַעם  ּבְ ִליָכה  ִהׁשְ ִהיא 

ַאֶחיָה, ַעל  ְלָהֵגן  ּה  ַחְרּבָ ֶאת  ְלָפה  ׁשָ
ֶטל. ַהּקֶ ְמֶלאֶכת  ּבִ ְזרֹועֹוֶתיָה  נֹות  ְמֻיּמָ

ד, ִמּיָ יּוִקי  ּגְ ת  ּבַ ָקְטָלה  ַחִיל  י  ַאְנׁשֵ ֵני  ׁשְ  .47
ֶפת ּסֶ ְמׁשַ ַרְגָליו  י  ּתֵ ׁשְ  – יָסּה  ּגִ ּפֹוַצַעת 

ם), ָ ִמּשׁ ֶבר  ַהּגֶ ֶאת  ְררּו  ּגָ ן  ּכֵ (ְוַעל 
ׁשֹוַלַחת, אֹוָלה  ּוׁשְ יָלה  ַמּפִ ָחָלל  עֹוד 
ּפֹוֶסֶקת.  ֶטל  ִמּקֶ ַעִין  ְלֶהֶרף  לֹא  ַאף 

יּוִקי ּגְ ל  ׁשֶ ָניו  ּבָ ֵני  ׁשְ ְגבּוָרה  ּבִ ֶנֶאְבקּו   .48
ַבח, ּוְלׁשֶ ל  ְלַהּלֵ ם  ִמְלַחְמּתָ נֹוְדָעה 

ים, ַחּיִ ּבַ עֹוָדם  ּבְ  – רּו  ִסּפְ  – יְפלּוְנִגים  ַהּנִ
ׁשּו, ִרּטְ ַלַהב  ֹחד  ּבְ ָריֹות  ּוׁשְ ים  ָמִגּנִ

ַחד.  ּפַ ָיְדעּו  לֹא  י  ּכִ ְקָסדֹות,  ִהְבִקיעּו  ם  ּגַ

ָצֳהַרִים, ַעת  ׁשְ ַעד  ּבֶֹקר  ֵמאֹור  ָלֲחמּו   .49
ָהָרָחב, ֶדה  ּשָׂ ּבַ ָקַלח  ם  ּדָ ָרב,  ַהּקְ ם  ּתַ

חּו ִקּפְ יֶהם  ַחּיֵ ֶאת  ִאיׁש  ר  מֹוָנה־ָעׂשָ ּוׁשְ
ָרה.  ּבֶ ֵני  ּבְ ֵני  ׁשְ ד  ּוִמּיַ ַהּטֹוב  ָאִחיָה  ד  ִמּיַ
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ֲחָמתֹו: ֲעָרה  ּבָ ר,  ּבֵ ּדִ ַאְטִלי  ֲאַזי   .50
ִיְך. ַמֲעׂשַ ַמְחִריִדים  ְרֶאה,  ַהּמַ ָאיֹם  "ָמה 

ְלַבד,  ר  ַאַחד־ָעׂשָ נֹוַתְרנּו  ִאיׁש  ים  לֹוׁשִ ְ ִמּשׁ
ֵחם?  ִנּלָ ְוֵכיַצד  ָהָאְבָדן,  ֵבד  ּכָ ַמה 

ָהִיינּו, ּבּוְדִלי  ֵני  ּבְ ְנִסיִכים  ה  ָ ֲחִמּשׁ  .51
ֵמִתים, ַנִים  ׁשְ ְועֹוד  אֹול  ְ ּשׁ ּבַ ַמֲחִציָתם 
ְלַמה  ַאְך  ָהיּו,  ֵהם  ַחת  ְללֹא  ֵאִרים  ׁשְ
ַחת. ְמַרּצַ ה  ָ ֵמִאּשׁ ְלַצּפֹות  ר  ֶאְפׁשָ ָבר  ּכְ

ְמַעט,  ּכִ ִלי  ָהִיית  לֹא  אנּו  ִנּשֵׂ ּבֹו  ַהּיֹום  ִמן   .52
ְזָהִבי, ֶאת  ְדדּו  ׁשָ ִתים,  ּמֵ ּבַ יִתי  ּבֵ ֵני  ּבְ

". ַלְחּתְ ׁשָ ַהּתֶֹפת  ֶאל  ֲאחֹוִתי  ִריְנִהיְלד  ּבְ ֶאת 

ָרה: ּבְ ּגּוְדרּון ּדִ  .53

 , ַתְחּתָ ּפָ ָעֶול  ּבָ ׁשֶ ַאְטִלי,  ֶזה,  הּוא  ה  "ַאּתָ
ֶסף, ּכֶ ַצע  ּבֶ ֲעבּור  ּבַ י  ִאּמִ ֶאת  רֹוֵצַח 
ַמְרִעיב, ָמֶות  ַעד  ֲאחֹוִתי  ת  ּבַ ְוֶאת 
ָאְזַני, ּבְ ִדיָחה  ּבְ הּוא  ְיגֹוְנָך  ן  ּכֵ ְוַעל 

ְוצֹוֶהֶלת." י  ְעּתִ ּדַ ְזחּוָחה  הּוא,  ן  ּכֵ ְוִאם 

ר: ּבֵ ַאְטִלי ּדִ  .54

ִלְראֹות י  ָחַפְצּתִ י  ּכִ ּה,  ּבָ ַהּכּו  ַחִיל,  ֵני  ּבְ "ְצאּו, 
יָה.  ְחּתֶ ּתַ קֹוֶרֶסת  ַחץ  ַ ַהּשׁ ת  ּבַ יַצד  ּכֵ

י ּתִ ִאׁשְ ֶאת  ַמע  ֶאׁשְ ְלַמַען  ֹזאת  ֲעׂשּו 
ֶרת."  ּוְמֻיּסֶ ֲאֵבָלה  קֹול,  ּבְ ְמקֹוֶנֶנת 

ָרה: ּבְ ּגּוְדרּון ּדִ  .55

רֹאׁשֹו, ֶחֶרב  ּבַ ֹרת  ּכְ הֹוְגִני,  אֹותֹו,  ּוְלכֹד  "ֵצא 
ֵמָחֵזהּו,  ִלּבֹו  ֶאת  ַוֲעקֹר  ַחת  ּתֵ ַאל 

ע  ָ ַהְמֻרּשׁ ד  ַהּזֵ ֶאת  ְרּדֹום  ּגַ ַעל  ֵלה  ּתְ
ְגרֹו." ּפִ ֶאת  ֵלְך  ַהׁשְ ים  ְנָחׁשִ ּגֹב  ְוֶאל 
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ר: ּבֵ הֹוְגִני ּדִ  .56

ָלְך, ה  ֲאַחּכֶ ָרצֹון  ּבְ ּגּוְדרּון,  י,  ֲעׂשִ ְרצֹוֵנְך  "ּכִ
ָבר, ּדָ ּבַ נֹוַכְחּתְ  ַעם  ּפַ ְולֹא  י,  ִלּבִ ַעז 

צּוִעים, ּפְ נּו  ְוֻכּלָ ָרב  ַהּקְ ם  ּתַ ה  ַעּתָ ַאְך 
ֶחְפֵצְך." ֶאת  א  ְנַמּלֵ ְולֹא  ּכֵֹחנּו,  ׁש  ּתַ

ָהִאיׁש: ַאְטִלי  ֶעֶבד  ר,  ּבֵ ּדִ יִטי  ּבֵ ֲאַזי    .57
ִנְקֹטל, ָיאִלי  ֶאת  ַאְך  הֹוְגִני,  ְבּ עֹוד  ע  ִנְפּגַ "ַאל 

ְלָהְרגֹו, ִמְצָוה  זֹו  ָעֵצל,  ַעל  ִלּיַ ּבְ ן  ּבֶ
ַמַעׂש." ְללֹא  ְטָלן  ַהּבַ ֵרְך  ּתָ ִיׂשְ ִיְחֶיה  ִאם 

ְוִנְמַלט, ָקר,  ַהּבָ רֹוֵעה  ָיאִלי,  ִנְבַהל   .58
ר:  ּתֵ ִמְסּתַ ְמֹבָעת,  ָזִוית  ֶקֶרן  ּבְ

ַהְרגּוִני ּתַ ְוִאם  ִריָבה,  ּמְ ּבַ ָיד  ִלי  "ֵאין 
ִנים ׁשָ ֶזה  ם,  ְלַפּטֵ ֲחִזיִרים  אּוַכל  ֵאיְך 

ַוֲחִזיר." ֲחִזיָרה  ַמֲאִביס  ֲאִני  ׁשֶ

ּבּוְדִלי, ֵבית  ּבְ ח  ַטּבָ  – ֶאָחד  ֵהם  ָלְכדּו  ָאז   .59
ַמִים, ׁשָ ֵלב  ַעד  ָצַרח  ַהְמֹבָהל  ָהֶעֶבד 

ִנְתֶעֶבת." ְמָלאָכה  "ְלָכל  ָצַרח,  ֲאִני,"  "מּוָכן 
ָהִאיׁש. ר  ָ ְמֻאּשׁ ִיְהֶיה  לֹו  נּו  ִיּתְ יו  ַחּיָ ֶאת  ִאם 

מֹוהּו ּכָ ים  ַרּבִ עֹוד  ֵאין   – הֹוְגִני  ּבֹו  יט  ִהּבִ ֵקט  ׁשָ  .60
יו: ַחּיָ ֶאת  ְלֶעֶבד  ָלֵתת  ים  ׁשִ ַהְמַבּקְ

רֹוִני, ּגְ ֶאל  ם  ְנּתֶ ּוַ ּכִ ַהב  ַהּלַ ֶאת  לּו  "ָעִדיף 
ֶזה." ל  ׁשֶ ָרחֹוָתיו  ִמּצְ ָהִיינּו  ִנְפָטִרים  ְך  ּכָ

יִרים, ָהַאּבִ ָלְכדּו  ב  ַהּלֵ ַעז  ֶאת  ֲאַזי   .61
ִלְחיֹות. לֹו  יַח  ְלַהּנִ עֹוד  ָהָיה  לֹא  ַטַעם  י  ּכִ

ֶמׁש ֶ ַהּשׁ ֵני  ּבְ ָמעּוהּו  ׁשְ הֹוְגִני,  ָרם  קֹול  ּבְ ָצַחק 
ִעּנּוִיים." ּבָ ַיֲעמֹד  ן  ּכֵ ְוַעל  הּוא  יץ  ַאּמִ
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ֵנֶבל, ַעל  ּגּוָנאר  ַרט  ּפָ ַרְגָליו  ְבהֹונֹות  ּבִ   .62
ֶבִכי,  ּבְ ְרצּו  ּפָ ים  ָנׁשִ ִגיָנה  ַהּנְ ַמע  ְלׁשֵ

ְוֵאֶבל, ִקיָנה  ְבֵרי  ּדִ ִמיעּו  ִהׁשְ ָבִרים  ְוַהּגְ
ג. ַהּגַ קֹורֹות  ָקְרסּו  ַחן;  ַהּלַ ָהָיה  ָאִציל 

ָמם ּוׁשְ ָיבֹוא  יֹום  עֹוד  ּבֹוִרים,  ַהּגִ ָנְפלּו   .63
ַנִים. ְ ַהּשׁ ִלְפֵני  ֵיֵלְך  ַבח  ָוׁשֶ ה  ִלְתִהּלָ

הֹודֹו, ְמלֹוא  ּבִ ַאְטִלי  ָעַמד  ֵניֶהם  ׁשְ ֵמַעל   .64
מֹוִכיַח: אֹוָתּה  ָקׁשֹות  ים,  ֶהֱאׁשִ ּגּוְדרּון  ֶאת 

יַרִיְך, ַיּקִ ֵני  ׁשְ ִתים  ּמֵ ּבַ ָקם,  ַחר  ַ ַהּשׁ ה  "ִהּנֵ
ִהְתַרֵחׁש." ֶ ׁשּ ַמה  ּבְ ם  ָהָאׁשָ ְך  ּבָ ְוַרק 

ָרה: ּבְ ּגּוְדרּון ּדִ  .65

ַנִים,  ְ ַהּשׁ ל  ׁשֶ מֹוָתם  ּבְ ַאְטִלי,  ָך,  ִלּבְ "עֹוֵלז 
ם, ּלֵ ׁשַ ּתְ מּוְלָך  ּגְ ֶאת  יַצד  ּכֵ עֹוד  ְרֶאה  ּתִ ַאְך 

ָמנֹוַח, עֹוד  ַדע  ּתֵ לֹא  ָהַאֲחרֹון  יֹוִמי  ַעד 
ָיגֹון."  ּבְ ָך  ֹראׁשְ ֶאת  אֹוִריד  אֹוָלה  ׁשְ י  ּכִ

ר: ּבֵ ַאְטִלי ּדִ  .66

ֶאְמָצא, ֶרְך  ּדֶ ֲאָבל  ע  ׁשַ ִמּפֶ ַחף  "ֵאיִני 
ֶבל, ַהּסֵ ַעל  ְך  ִלּבֵ ֶאת  ְלַרּצֹות  יַצד  ּכֵ

ְלִתְפֶאֶרת, ֲעָדִיים  ָפחֹות,  ׁשְ ָלְך  ַאְמִציא 
ָלְך." ן  ֶאּתֵ ֶלג  ֶ ַהּשׁ ִמן  ָצחֹור  ְוֶכֶסף 

ָרה: ּבְ ּגּוְדרּון ּדִ  .67

ֲחֵדִני, ְלׁשַ ּתּוַכל  לֹא  ה,  ַקּוֶ ּתְ ְוא  ָ ַלּשׁ "ַאְך 
ה.  ַהְרּבֵ ּבְ חֹות  ּפָ ַעל  ָנָקם  י  ּתִ ַרׁשְ ּדָ ֵהן 

ָעָבר, ּבֶ ְבִלי  ִמּסִ ִיּסּוַרי  דֹוִלים  ּגְ
עֹוד. לֹא  י,  ָסַבְלּתִ ַחי  הֹוְגִני  עֹוד  ל  ּכָ



453
האדה הפיוטית

ֶאָחד, ַבִית  ּבְ ַדְלנּו  ּגָ ַיַחד  ּבְ  .68
חֶֹרׁש, ּבַ ְלנּו  ִטּיַ חּוץ,  ּבַ ַחְקנּו  ׂשִ

ְוָזָהב. עֹות  ַטּבָ ִריְמִהיְלד  ּגְ ָלנּו  ָקה  ִחּלְ
ָאִחי, ֶרַצח  ַעל  ְלָך  ֶאְסַלח  לֹא  ְלעֹוָלם 

ְלַרּצֹות.  ְנָאִתי  ׂשִ ּתּוַכל  לֹא  ְוָלַעד 

ֶבר, ַהּגֶ ּכַֹח  ְפֵני  ּבִ ה  ָ ִאּשׁ ִנְכַנַעת  ַאְך   .69
ָעָליו, ֶאת  יר  ִ ּוַמּשׁ ַעְלָותֹו  ין  ַמְרּכִ ֵעץ 

ק. ִנְסּדָ ֶֹרׁש  ַהּשׁ ִאם  ְזעֹו  ּגִ חּוַח  ְוׁשָ
ָיכֹול."  ּכֹל  יט  ּלִ ַ ַהּשׁ ַאְטִלי,  ֶזה,  הּוא  ה  ַאּתָ

ֶבר ַלּגֶ לֹו  ָאַבד  ָפֶתיָה  ׂשְ ֶמֶתק  ְפֵני  ּבִ  .70
ה. ְרִמּיָ ְלׁשֹון  ּבִ ְלַהְבִחין  ר  ַהּכֹׁשֶ

ח  ּפַ ּבַ יָלה  ִהּפִ ַאְטִלי  ֶאת  ּגּוְדרּון  ְך  ּכָ
ְוָאֹדם.  ַצח  ָמֵגן  ּבְ ֲעָגִבים,  ט  ַמּבַ ּבְ

ת ַהּמֵ ָאִחיָה  ת  ִסּבַ ִמּמְ ָמד  ַהּתְ ֶאת   .71
נֹוְפִלים. ְלֵזֶכר  ֵהם  תּו  ׁשָ ֵהִביָאה, 

ַבׁש  ַהּדְ ֵמי  ׁשֹוְבבּו  הֹוִסיפּו,  לֹא  ָבִרים  ּדְ
ֶהָחֵצר. יֵרי  ַאּבִ ֵלב  ֶאת  יְנַתִים  ּבֵ

ִלְמחֹות ּבּוְדִלי  ית  ּבֵ ֶאת  ּה  ִלּבָ ּבְ ה  ָחְרׁשָ   .72
ָלַקַחת. ֵמַאְטִלי  ְמַצְמֵרר  ְוָנָקם 

מֹוֵקד, ַעל  ְוָנְתָנה  ָקְרָאה,  ִליָלֶדיָה 
ילּו, ִהּזִ לֹא  ְמָעה  ּדִ ַאְך  ים,  ַטּנִ ַהּקְ ֲחדּו  ּפָ
ֵחיָקּה.  ֶאל  ָקם  ְלַחּבְ ָהֵאם  ִמן  ׁשּו  ּוִבּקְ

ָרה: ּבְ ּגּוְדרּון ּדִ  .73

ֵניֶכם, ׁשְ ֶאת  ֶאְרַצח  י  ּכִ ׁשּו,  ַבּקְ ּתְ ַאל  "לֹא, 
יז."  ְלַהּקִ ְמֶכם  ּדַ ֶאת  ְרצֹוִני  ּבִ ָבר  ִמּכְ ֶזה 

ִנים: ַהּבָ רּו  ּבְ ּדִ
ְך ּבָ ַיֲעֹצר  לֹא  ִאיׁש  ַנִיְך,  ּבָ ֶאת  "ִהְרִגי 

אֹול."  ְ ַהּשׁ ֶאל  ָיגֹון  ּבְ ַאְטִלי  ֶאת  ּתֹוִריִדי  ְך  ּכָ
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ֶניָה, ּבָ ֶאת  ָקְטָלה  ַהּקֹוֶדֶרת  ָהֵאם  ָאז   .74
ֶצת. ְמַנּפֶ ם  ֹראׁשָ ֶאת  בּור  ָ ַהּשׁ ְלָבָבּה  ּבִ

ְיָלָדיו, ֵהיָכן  ָלַדַעת,  ַאְטִלי  ׁש  ּקֵ ּבִ
יֹוֵדַע. ִאיׁש  ֵאין  ֲאָבל  ָחֵצר?  ּבֶ ֲחִקים  ַהְמׂשַ

ָרה: ּבְ ּגּוְדרּון ּדִ  .75

ִריְמִהיְלד, ּגְ ת  ּבַ יָה  ַמֲעׂשֶ ֶניָך  ִמּפָ יר  ְסּתִ ּתַ "לֹא 
ַאְטִלי, ְלָך,  לֹוַמר  ֹזאת  ּגֹוָרִלי  ִנְגַזר 

ֵהֵבאָת ַאְך  ָבַרי,  ּדְ ֶאת  ַמע  ׁשְ ּתִ ִאם  ַמח  ׂשְ ּתִ לֹא 
ָך.  ֹראׁשְ ַעל  ְרָענּות  ּפֻ ַאַחי  ֶרַצח  ּבְ

ַנִים, ְ ַהּשׁ מֹות  ֵמָאז  ֵעיַני  י  ָעַצְמּתִ לֹא    .76
ְדָבִרי. ּבִ ֵכר  ִהּזָ ָך,  ּבְ י  ִהְתַרְעּתִ

ָבֶריָך ּדְ ֶאת  ח  ּכַ ֶאׁשְ לֹא   , ְרּתָ ִהְזּכַ ַחר  ַ ַהּשׁ ֶאת 
ֹאל. ִלׁשְ ב  ׁשָ ה  ְוַאּתָ יֹוֵרד,  ֶעֶרב  ה  ִהּנֵ

ָלַעד ָיׁשּובּו  לֹא  ֶניָך,  ּבָ ֵני  ׁשְ ָאְבדּו   .77
ְלּגֹולֹות ּגֻ י  ּתֵ ְ ּוִמּשׁ  ................

ִמּתֹוָכם, ה  ּתֶ ׁשְ ּתִ ָמד  ּתְ ִהְתִקינּו,  ַיִין  ִביֵעי  ּגְ
י. ָרַקְחּתִ ׁשֶ ֶקה  ׁשְ ּמַ ּבַ ָמם  ּדָ י  ּוָמַהְלּתִ

ֵאׁש, ּבָ ְוָצִליִתי  ם  ִלּבָ י  ָעַקְרּתִ  .78
ֶזה, הּוא  ֵעֶגל  ר  ׂשַ ּבְ ׁשֶ ְלָך  י  ָאַמְרּתִ

ֵרְסָך,  ּכְ אָת  ִמּלֵ  , ַרְמּתָ ּגֵ יָך  ּנֶ ׁשִ ּבְ
. הֹוַתְרּתָ לֹא  ְוָדָבר  ַהּכֹל  ַלְעּתָ  ּבָ

ֶניָך. ּבָ ֵהם  ֵהיָכן  ׁשּוָבה  ַהּתְ זֹו  ה  ִהּנֵ  .79
ַבח." ּוְבׁשֶ ל  ַהּלֵ ּבְ ִעי  ׁשְ ּפִ ַעל  ה  ֶאְזּכֶ לֹא 
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ר: ּבֵ ַאְטִלי ּדִ  .80

י, ַגְמּתִ ּלָ ׁשֶ ֶקה  ׁשְ ּמַ ּבַ ָמַהְלּתְ  ַנִיְך  ּבָ ם  "ּדַ
ה, ִמּזֶ ַמְזִויַע  ֵאין   , ָרַצְחּתְ יַרִיְך  ַיּקִ

, ְונֹוַתְרּתְ ָהִיית  ּגּוְדרּון,   , ַאּתְ ְמֹטֶרֶפת 
ַיֵחל." ּלְ ְלַמה  עֹוד  ַאר  ִנׁשְ לֹא  ְוִלי 

ָרה: ּבְ ּגּוְדרּון ּדִ  .81

ָמְתָך,  ִנׁשְ אֹוִציא  ַאף  ָכְך,  ּבְ ִלי  י  ּדַ לֹא  "ַאְך 
ע. ּוְלֶרׁשַ ְלָעוֹון  מֹוָך  ּכָ עֹוד  ֵאין  י  ּכִ

ֶחֶלד, ּבַ לֹו  ל  ָמׁשָ ֵאין  ָעָבר  ּבֶ ֲעָך  ׁשְ ּפִ
ֶזה, ּכָ ׁשֶ ֵטרּוף  ִמין  ַמע  ִנׁשְ לֹא  ֵמעֹוָלם 
". ּכֹוַנְנּתָ ָיֶדיָך  מֹו  ּבְ מֹוְתָך  ֶאת  ן  ּכֵ ְוַעל 

ר: ּבֵ ַאְטִלי ּדִ  .82

ְקִלי ּסָ ּתִ ְרִפי,  ּשָׂ ּתִ ֵאׁש  ּבָ ֶטֶרם  "ּבְ
ַעִיְך." ׁשָ ּפְ ַעל  י  ָעְנׁשִ ּתֵ ְוָכְך  ֶאֶבן,  ּבָ

ָרה: ּבְ ּדִ ּגּוְדרּון 
ָבִרים  ַהּדְ אֹוָתם  ֶאת  ַעְצְמָך  ַעל 

ָמָחר. ּבֶֹקר  ּבַ יד  ְלַהּגִ ּתּוַכל 
רֹום."  ּמָ ּבַ ָהאֹור  ֶאל  א  ׂשֵ ֶאּנָ מֹוִתי  ּבְ

ְוקֹוְדִרים, ּתֹוִהים  ֵהֵסּבּו,  ַיַחד  ּבְ  .83
ְמָחה. ׂשִ ֶמץ  ׁשֶ ם  ּבָ ֵאין  ְבֵריֶהם,  ּדִ עֹוְיִנים 

ַאְטִלי, ֶאל  ִניְפלּוְנג  ל  ׁשֶ ְנָאתֹו  ׂשִ ְבָרה  ּגָ
רּו. ִסּפְ ְלגּוְדרּון  ְנָאה  ַהּשִׂ ַבר  ּדְ ֶאת 

ָאִחיָה, הֹוְגִני  מֹות  ּבְ ָוׁשּוב  ׁשּוב  ָרה  ִנְזּכְ  .84
ַח. ְלַנּצֵ ְנָאתֹו  ׂשִ ְראּוָיה  י  ּכִ ָאְמָרה 

ֶלְך  ַהּמֶ ַאְטִלי  ּוֵמת  יֹומֹו,  יַע  ִהּגִ ְך  ּכָ
ּתֹו.  ִאׁשְ ּגּוְדרּון  ד  ּוִמּיַ הֹוְגִני  ן  ּבֶ ל  ׁשֶ דֹו  ִמּיָ
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ָנה, ֵ ִמּשׁ ֵמִקיץ  מֹו  ּכְ מֹותֹו,  ֶטֶרם  ּבְ ַאְך   .85
ֲאנּוׁשֹות, ִנְפַצע  י  ּכִ ֵהיֵטב  ְויֹוֵדַע 

ַחי,  ְלָכל  ּבֹק  ֶאׁשְ ֶטֶרם  "ּבְ ַלט:  ּפָ עֹוד 
ָרַצח?" ּבּוְדִלי  ן  ּבֶ ֶאת  ִמי  ִלי,  ידּו  ַהּגִ

ָרה: ּבְ ּגּוְדרּון ּדִ  .86

ֶניָך, ִמּפָ י  ַמֲעׂשַ י  ְרּתִ ִהְסּתַ לֹא  "ֵמעֹוָלם 
ֲעִלי, ּבַ מֹוְתָך,  ּבְ ם  ָהָאׁשָ י  ּלִ ׁשֶ

ְמָך."  ּדָ ֶאת  יז  ִהּקִ ׁשֶ ֶזה  הּוא  הֹוְגִני  ּוֶבן 
ר: ּבֵ ּדִ ַאְטִלי 

ֶלת,  ִאּוֶ ל  ׁשֶ ה  ַמֲעׂשֶ  , ְזּתְ ֶנְחּפַ ָהֶרַצח  "ֶאל 
ֶנֱאָמן? ָיִדיד  ּבְ ִלְבּגֹד  ַעם  ּטַ ַמה  י  ּכִ

ָיֵדְך, י  ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ ה  ַקּלָ ַדַעת  ּבְ לֹא   .87
ים, ַרּבִ עֹוד  ְך  ְוִעּמָ ֲהֵבאִתיְך  יִתי  ּבֵ ֶאל 

י, ּלִ ׁשֶ ּגּוְדרּון  ָהִיית,  את  ִמְתַנּשֵׂ ַאְלָמָנה 
ָהַרַהב. ִרי  ּפְ ה  ְוִהּנֵ ָאז  ֹזאת  י  ָיַדְעּתִ

ַבח,  ֶ ַהּשׁ ֶחְלֵקנּו  ּבְ ָנַפל  עֹוד  ֲאַזי  ַאְך   .88
ֹוַע, ּוִמּשׁ יר  ֵמַאּבִ ָזִכינּו  ַרב  ָכבֹוד  ּבְ

ְוָזָהב, ָבָקר  ּבְ ָהָיה  ֵרנּו  ָעׁשְ ַרב 
ַפע.  ֶ ַהּשׁ ִמן  ְרָחָבה  ָיד  ּבְ ְקנּו  ְוִחּלַ

ֶלָעִתיד, י  ּתִ ְלִאׁשְ י  ׁשַ ּבְ י  ָחַסְכּתִ לֹא   .89
ָפחֹות ׁשְ ַבע  ׁשֶ ְוֵכן  ֲעָבִדים  ים  לֹוׁשִ ׁשְ

ַפע.  ׁשֶ ּבְ י  הֹוַסְפּתִ ְוֶכֶסף  י,  ָנַתּתִ

ת, ּתָ ַהּמַ ָהְיָתה  ֵעיַנִיְך  ּבְ לֹא־ְכלּום  ַאְך   .90
ִלי,  הֹוִריׁש  ּבּוְדִלי  ׁשֶ ָהָאֶרץ  ם  ּגַ ְוָכְך 

י, ּנִ ִמּמֶ ָהָאֶרץ  ֶאת  ָמַנְעּתְ  ְנָכַלִיְך  ּבִ
ִלְדָמעֹות, י  ִאּמִ ֶאת  ֵהֵבאת  ַעם  ּפַ לֹא 

ּוֵאינּו." ִנּשׂ ָיְדעּו  ֶנֶפׁש  ֵחי  ּפַ ְוַרק 
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ָרה: ּבְ ּגּוְדרּון ּדִ   .91

ר. ּקֵ ׁשַ ּתְ ָרִגיל,  ּכָ זֹאת,  ִעם  ִלי,  ת  ִאְכּפַ "לֹא 
ַעת, ַ ּוְמֻרּשׁ ם  ּדָ ְצֵמַאת  מֹוָך  ּכָ ָהִייִתי  לֹא 

, ִנְלַחְמּתָ ַאֶחיָך  ּבְ ָרב,  ַלּקְ ְזּתָ  ֶנְחּפַ
ַלּתֶֹפת, ַלְחּתָ  ׁשָ יְתָך  ּבֵ ֵני  ּבְ ַמֲחִצית 
ְלֶחֶסד.  ֵזֶכר  ל  ּכָ ַעל  ָלָיה  ּכְ ְוֵהֵבאָת 

ְוַעז, ֶחְפֵצנּו  ַרב  ַוֲאִני,  ַאַחי  ֵני  ׁשְ  .92
ַהְרֵחק, ִהְפַלְגנּו  ִסיגּוְרד,  ֶאל  ָחַבְרנּו 

ְסִפיָנתֹו ט  ְמַנּוֵ תֹורֹו  ּבְ ֶאָחד  ל  ּכָ
ְזָרח. ַהּמִ ַפֲאֵתי  ּבְ ֶאֶרץ  ַאַחר  ִחּפּוׂש  ּבְ

ָאֶרץ, ּבָ ַלְטנּו  ְוׁשָ ָקַטְלנּו  ֶלְך  ַהּמֶ ֶאת    .93
ְרתּונּו, ׁשֵ ֲאִציֶליָה  ּנּו  ִמּמֶ ַחד  ּפַ ֵמרֹב 

ֵמֶהם  ָקָראנּו,  ַער  ִמּיַ ִעים  ּפֹוׁשְ
ד.  ְמֻכּבָ ָכר  ׂשָ ּבְ ָעְבדּו  אֹוָתנּו  ׁשֶ

ָנגֹוָזה, ַהּתֹוֶחֶלת  ַההּוִנים,  ֶמֶלְך  ִנְקַטל   .94
ּוְמקֹוֶנֶנת, ה  ּבֹוִכּיָ ְצִעיָרה  ַאְלָמָנה 
ְלָבִבי,  ר  ּבַ ְוִנׁשְ ּבֹור  ַהּגִ י  ִאיׁשִ ֵמת 

ה.  ִמּזֶ רּוַע  ּגָ ַאף  ָהָיה  ַאְטִלי  ית  ּבֵ ַאְך 

ַמְענּו ׁשָ ְיָתה,  ַהּבַ ב  ׁשָ ָהִייָת  לֹא  יְנג  ַהּתִ ִמן   .95
ַחִיל, ֵני  ּבְ ִעם  ִמְתקֹוֵטט  ֶהֶרף,  ִלי  ּבְ ַרְבּתָ  י  ּכִ

ָלַדַעת ֵאין  ְלעֹוָלם  ֶכת,  ֲהַפְכּפֶ רּוֲחָך 
"......  , ָנַעְלּתָ יָך  ּפִ ֶאת  י  ּכִ ֶחְפְצָך  ה  ּמֶ ּבַ

ר: ּבֵ ַאְטִלי ּדִ  .96

ֶקר? ֶ ּשׁ ּבַ ַעם  ּטַ ַמה  ַאְך  ּגּוְדרּון,   , ַאּתְ ֶבת  "ְמַכּזֶ
ַהּכֹל. ְדנּו  ִאּבַ י  ּכִ י,  ְזּכִ ּתִ לֹא  ָדָבר  ּבְ

י  ַחּיַ ִתיל  ּפְ ק  ּתַ ּנִ ׁשֶ יָון  ִמּכֵ ה  ַעּתָ ַאְך 
ִדי." ּבְ ּכַ ֵנינּו  ׁשְ ְוֶאת  ֶחֶסד  י  ִעּמִ י  ֲעׂשִ
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ָרה: ּבְ ּגּוְדרּון ּדִ  .97

ִסּפּון ַעל  ּגּוְפָך  יַח  ַאּנִ ַצח  ָארֹון  "ּבְ
דֹוַנג, ּבְ ׁשּוַח  ַהּמָ ַתְכִריְך  ּבְ ה  ְמֻכּסֶ

ְמסּוָרה." ַרְעָיה  ה  ַמֲעׂשֵ ּכְ ַהּכֹל 

ֶבר, ַהּגֶ ַעל  קֹוְננּו  יו  ְויֹוְרׁשָ ֵמת,  ַאְטִלי   .98
ּגּוְדרּון, ָאה  ִמּלְ אּות  ּיָ ּכַ ְלַאְטִלי  ָבֶריָה  ּדְ ֶאת 

ְלמֹוָתּה, ְלַצּפֹות  ִאם  י  ּכִ ָלּה  נֹוַתר  לֹא 
ַחי. ְלָכל  ְבָקה  ׁשָ ַרב  ְזַמן  ץ  ִמּקֵ ַרק  ֲאָבל 

ֲחָלָציו ּיֹוְצֵאי  ׁשֶ ָהָאָדם  ֵרי  ַאׁשְ  .99
יּוִקי; ּגְ ית  ּבֵ ַיְלֵדי  ּכְ ֲאִציִלים,  מֹוָתם  ּכְ
ָמם ּוׁשְ ֶאֶרץ  ְמלֹוא  ּבִ נּו  ּכְ ִיׁשְ ְלעֹוָלם 

ְוִתְפֶאֶרת.  ְלמֹוֵפת  ִלְפֵניֶהם  ֵיֵלְך 

הערות
Thing, מועצה, אספת ראשי השבט, מועצת אצילים. הביטוי חוזר מספר פעמים ועל כן העדפתי  יְנג:  ּתִ  .1

להשאירו בתעתיק המקור.
ם: בין ביתם של הוגני ואחיו לבין ביתו של אטלי מפריד לכל היותר יער (על פי אזכור הנושא  ּיָ ּוְלַהְפִליג ּבַ  .3
בסאגות אחרות). כאן ההפלגה בים משרתת ככל הנראה את כוונת המחבר לקבוע בגרינלנד את ביתו של 

אטלי ואת מקור הבלדה.
ִליָמְפיֹוְרד: הכוונה ככל הנראה ל-Limafjord בצפון יוטלנד.   .4

ת הֹוְגִני: Kostbera. מילולית, נותנת מזון. ָרה ֵאׁשֶ קֹוְסְטּבֶ  .6
ת ּגּוָנאר: Glaumvor. מילולית, העליזה. דבר אינו ידוע על שתיהן וזו הופעתן היחידה.  ּוְגַלאּוְמבֹור ֵאׁשֶ  

ר: נשר שחור נוצות מוכתמות בדם הוא דימוי רווח בסאגה לרוח רעה.  ל ֶנׁשֶ ת ׁשֶ ַתְחּפֹׂשֶ רּוַח ַאְטִלי ָהְיָתה ּבְ  .18
במקרה זה, סמל למזימותיו של אטלי.

מסוכנת  דרך  קרי:  מוצא,  ללא  לדרך  דימוי  הן  מתפצלות  דרכים  שתי  ָרִכים:  ַהּדְ י  ּתֵ ׁשְ ּבִ ַהּפֹוֵסַע  ְוגּוָנאר   .20
שפורענות בסופה. 

תגובתו החסרה של גונאר זכתה לפירושים רבים.  .24
ה ֵהם ָהיּו: החמישה הם גונאר, הוגני והשלושה הנזכרים בבית 28.  ָ ֲחִמּשׁ  .27

סֹוָלר ּוְסֵנָבר... אֹוְרְקִניְנג: דבר אינו ידוע על השלושה, וזו הופעתם האחת והיחידה באדה.   .28
ִניְפלּוְנִגים: הכוונה להוגני וחבורתו.   .44

יָסּה: הכתוב אינו מציין למי הכוונה.  ּפֹוַצַעת ּגִ  .47
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ָרה: Bera. לא ברור למי מאחיה הכוונה. בני ברה הם סולר וסנבר הנזכרים  ֵני ּבֶ ֵני ּבְ ד ׁשְ ד ָאִחיָה ַהּטֹוב ּוִמּיַ ִמּיַ  .49
בבית 28. 

ָהִיינּו: רק אטלי מתוך החמישה מוכר לנו בשמו. איננו יודעים דבר על ארבעת  ּבּוְדִלי  ֵני  ּבְ ְנִסיִכים  ה  ָ ֲחִמּשׁ  .51
אחיו. הם נזכרים אמנם בבית 91, אולם ללא שם או זהות כלשהי.

ת ֲאחֹוִתי ַעד ָמֶות ַמְרִעיב: כיוון שאין כל מידע על כך שאטלי הרג  ֶסף, / ְוֶאת ּבַ ַצע ּכֶ ֲעבּור ּבֶ י ּבַ רֹוֵצַח ֶאת ִאּמִ  .53
בו  בוולסונגה,  המקביל  הקטע  פי  על  לפחות  כך  המדבר.  הוא  היא שהוגני  הסברה  את אמה של אשתו, 

מאשים הוגני את אטלי בהתעמרות בבני משפחתו בעבור בצע כסף. 
ר: Beiti. דבר לא ידוע על האיש לבד מן העובדה שהיה עבדו של אטלי.  ּבֵ יִטי ּדִ ֲאַזי ּבֵ  .57

ֶאת ָיאִלי ִנְקֹטל: Hjalli. גם עליו איננו יודעים דבר לבד מן התיאור שבפי ביטי.   
ַרט ּגּוָנאר ַעל ֵנֶבל: התיאור המוזר נסמך על העובדה שידיו היו קשורות.  ְבהֹונֹות ַרְגָליו ּפָ ּבִ  .62

ה: לא ברור למה כוונתה של גודרון, אם אמנם היא זו המדברת.  ַהְרּבֵ חֹות ּבְ י ָנָקם ַעל ּפָ ּתִ ַרׁשְ ֵהן ּדָ  .67
לצד  הדברים  את  מייחסים  הפירושים  מן  שבחלק  גדולה  כה  הילדים  בדברי  רכה  הִפּ ַנִיְך:  ּבָ ֶאת  ִהְרִגי   .73

שלישי. 
לא לילדיה כוונתה כי אם לשני אחיה.   .76

יַרת וֹולּוְנד, בתים 37-25. הנה כי כן מכבדת גודרון מסורת נורדית עתיקת  וראו את מעשהו של וולונד בׁשִ  .77
יומין. 

רֹום: ייתכן שניכרת כאן השפעה נוצרית, אף כי אין להניח שדווקא גודרון אכן  ּמָ א ֶאל ָהאֹור ּבַ ׂשֵ מֹוִתי ֶאּנָ ּבְ  .82
תזכה לראות את "האור במרום", קרי: את הישועה ביום הדין. 

ל ִניְפלּוְנג ֶאל ַאְטִלי: על פי הוולוסונגה, הכוונה לשנאתו של ניפלונג, בנו של הוגני, ההורג  ְנָאתֹו ׁשֶ ְבָרה ׂשִ ּגָ  .83
יחד עם גודרון את אטלי בבית הבא.

ן ּבּוְדִלי ָרַצח?: אטלי מתכוון לעצמו, קרי: בן בודלי.  ידּו ִלי, ִמי ֶאת ּבֶ ַהּגִ  .85
המסע בים שעליו מספרת גודרון הוא ככל הנראה פרי הפלגת דמיונו של המספר, המבקש להעניק לגרינלנד   .92

הרחוקה זיקה אל היצירה. 
ִנְקַטל ֶמֶלְך ַההּוִנים: כפי שצוין בהערות לכמה מן השירות, אין לסיגורד כל קשר לשבטי ההונים.   .94

בית זה בא להעניק לאטילה ההוני, הרחוק כל כך מדימוי השליט היושב במועצה ונוטל חלק בוויכוח, את   .95
דמותו ומנהגיו של האציל הנורדי המצוי המבלה את זמנו ב"תינג".

מסורת  פי  ועל  הרחוקה  בגרינלנד  שם  אי  ההוני  השליט  נקבר  בה  זו  תמונה  לנוכח  לחייך  שלא  קשה   .97
הוויקינגים. 
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Guðrúnarhvöt – ֶניָה ִלְנקֹם ֹוַלַחת ֶאת ּבָ ִקיַנת ּגּוְדרּון ַהּשׁ

הערת מבוא

בתוך  מקטע  והוא  סיגורד,  שירי  למחזור  שייך  הפיוטית  באדה  אחרון  הלפני  השיר 
הקצרה.  סיגורד  שירת 

.1913 בראטה,  אריק  של  לשבדית  לתרגומו  איור  ובניה.  גודרון 
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קרי:   ,Svanhild  – ְסַוְנִהיְלד  ושמה  הראשון,  בעלה  מסיגורד,  אחת  בת  לגודרון 
יֹוְרמּוְנֶרק  הוא   ,Ermanaric  – ֶארָמָנריק  הגותים,  למלך  נישאת  הבת  ברבור'.  'לוחמת 
עם  בו  בוגדת  הצעירה  רעייתו  כי  אוזנו  על  לוחש  המלך  מחצרני  אחד  השיר.  מן  הזקן 
תחת  ְסַוְנִהיְלד  את  ומשליך  הבן  את  לתלות  מצווה  בטירופו,  הנודע  המלך,  בנו.  ַרְנְדֶבר, 

לגזרים.  גופה  את  הקורעים  פרא  סוסי  פרסות 
וסֹוְרִלי   (Hamther) ַהְמֶדר  את  משכנעת  בתה,  מות  את  לנקום  המבקשת  גודרון, 
מלך  של  לחצרו  לצאת   ,(Jonak) יֹוָנאק  למלך  השלישיים,  מנישואיה  בניה  שני   ,(Sörli)
תלאותיה  לסיפור  מוקדש  הבלדה  של  והעיקרי  השני  חלקה  מעשה.  ולעשות  הגותים 
 – האדה  את  החותם  בשיר  מסופר  וההמשך  למשימה,  יוצאים  השניים  גודרון.  של 

ַהְמֶדר. ְבֵרי  ִדּ קרי:   ,Hamðismál
הרביעית  המאה  מן  הגותים  מלך  ארמנריק,  ספק  ללא  הוא  האדה  מן  יורמנריק 
אותו  המזכיר  השישית  המאה  בן  ההיסטוריון   ,(Jordanes) יֹורַדֶנס  של  בחיבורו  הנזכר 
אלכסנדר  לבין  בינו  השוואה  ועורך   ,De Rebus Getecis הגותים,  תולדות  על  בחיבורו 
בשם  גבירה  נזכרת  ששרדו  הסיפורים  ובאחד  האכזרית,  ברוחו  נודע  ארמנריק  הגדול. 
פרא.  לסוסי  קשורה  כשהיא  לגזרים  נקרע  גופה  בבעלה.  בגידה  על  הנענשת  סּונילָדה 

של  עדותו  לבין  שלפנינו  בשיר  המסופר  בין  ההכלאה  נוצרה  והיכן  מתי  לדעת  אין 
הוא המאה השמינית  כי המועד  מי שטוען  יש  בנושא שנוי במחלוקת.  יורדנס. המחקר 
חיבור  את  וקובע  העשירית  למאה  המועד  את  שמאֵחר  מי  ויש  גרמניה,  הוא  והמקום 

באיסלנד. היצירה 
להניח  סביר  בוולסונגה,  זהה  קטע  של  העתק  הוא  בפרוזה  היצירה  שפתיח  מאחר 

באדה. אחרים  לשירים  יחסית  מאוחרת  שהיצירה 
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ֶניָה ִלְנקֹם ֹוַלַחת ֶאת ּבָ ִקיַנת ּגּוְדרּון ַהּשׁ
בנפשה  יד  לשלוח  ביקשה  היא  הים.  אל  ללכת  גודרון  פנתה  אטלי  את  שקטלה  לאחר 
של  ארצו  חוף  אל  אותה  השליכו  והגלים  במצולתו,  לקבלה  סירב  הים  אך  ולטבוע, 
בתה  וַהמֶדר.  ֶארּפ  סֹורלי,  בנים:  שלושה  להם  נולדו  לאישה.  אותה  שנשא  יֹוָנאק  המלך 
מאנשי  יִקי,  ּבִ האון.  רב  המלך  ליֹוְרמּוְנֶרק,  נישאה  שמה,  ְסַוְנִהיְלד  מסיגורד,  גודרון  של 
ציווה  יורמונרק  ְסַוְנִהיְלד.  עם  בוגד  זה  כי  ַרְנְדֶבר,  הוא  בנו,  על  הלשין  האכזר,  השליט 
כאשר  פרא.  סוסי  של  פרסותיהם  תחת  למות  ְסַוְנִהיְלד  את  והשליך  בנו,  את  לתלות 

בניה. שלושת  אל  דיברה  זו  לגודרון,  הדבר  סּופר 

ָער, ׂשֵ ֶרת  ְמַסּמֶ ים  ִמּלִ ִמְלֶחֶמת  ַעל    .1
י, ַמְעּתִ ׁשָ ֶבת  ַעּצֶ ּבְ בּור  ׁשָ ֵלב  ְבֵרי  ּדִ ַעל 

ֵהִסיָתה ֶניָה  ּבָ ּגּוְדרּון  ֵעת  ֶזה  ָהָיה 
ְוִלְנֹקם. ָלֵצאת  ּתֹוָכָחה,  ִדְבֵרי  ּבְ

ַמַעׂש, ַחְסֵרי  ֲעֵצִלים,  צּו,  ְרּבְ ּתִ ה  ּזֶ "ַמה   .2
ֵהיָכן?  ְוָהֵאֶבל  ר,  ּבָ ׁשְ ַהּנִ ֶכם  ִלּבְ ֵאי 

ֲאחֹוְתֶכם, ְסַוְנִהיְלד  ֶאת  ָקַטל  יֹוְרמּוְנֶרק  ֵהן 
ּגּוָפּה. ֶאת  ָרְמסּו  ֶרא  ּפֶ סּוֵסי  ְרסֹות  ּפַ

ֶהָעָבר, ִמיֵמי  ֶכם  ִהּנְ גּוָנאר  ּכְ לֹא   .3
ַזַעם, ּבְ הֹוְגִני  ֵלב  ּכְ ִנְזַעק  לֹא  ֶכם  ְוִלּבְ

י  ּתִ ּבִ ְסַוְנִהיְלד  ל  ׁשֶ מֹוָתּה  ֶאת  ִלְנֹקם  ְצאּו 
ְלָפִנים ַאַחי  ֶאל  ּוּו  ּתַ ׁשְ ּתִ ָאז  ַרק  י  ּכִ

ַההּוִנים." ל  ׁשֶ ם  ִלּבָ ּכְ ְיִהי  ַעז  ֶכם  ְוִלּבְ

ֵלב: ַעז  ֶעֶלם  ְוהּוא  ר,  ּבֵ ּדִ ַהְמֶדר  ֲאַזי   .4
ָהֶרַצח, ִעם  ִלּבֹו  ּבְ הֹוְגִני  ָהָיה  ֵלם  ׁשָ "לֹא 

ה ּטָ ּמִ ּבַ ָנתֹו  ְ ִמּשׁ ֵהִקיץ  ִסיגּוְרד  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ֲעֵלְך ּבַ ְלַמְרֵאה  ָדמֹו.  ּבְ ִמְתּבֹוֵסס 

ָאִחיְך. הֹוְגִני  רּוַח  ָיגֹון  ּבְ ָפה  ִנְתַעּטְ
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ַאַחִיְך, ל  ׁשֶ מֹוָתם  ַעל  ַרֵחם  לֹא  ּבְ ָנַקְמּתְ   .5
ֵמַאְטִלי. ַנִיְך  ּבָ ל  ׁשֶ ְלמֹוָתם  ְוֵהֵבאת 

ֲאחֹוֵתנּו, מֹות  ַעל  יֹוְרמּוְנֶרק  ּבְ ִנְנקֹם  ַאְך 
ַעל. ִלּיַ ַהּבְ ן  ּבֶ ל  ׁשֶ מּולֹו  ּגְ ֶאת  ם  ּלֵ ְנׁשַ

ַההּוִני  ַלח  ׁשֶ ֶאת  ָלנּו  ָהִבי  ה  ְוַעּתָ  .6
נּו."  ִלּבֵ ֶאת  ְלָנָקם  יא  ִ ְלַהּשׁ ִהְצַלְחּתְ  י  ּכִ

צֹוֶחֶקת ּגּוְדרּון,  ְנָתה  ּפָ ָבּה  ּכָ ִמׁשְ ֲחַדר  ֶאל   .7
ף ּדָ ִמּמַ ָלִכים  ַהּמְ ַקְסדֹות  ֶאת  ָנְטָלה 

ֵהִביָאה. ְלָבֶניָה  ְיָקרֹות  ָריֹות  ּוׁשְ
ה.  לֹוׁשָ ְ ַהּשׁ קּו  ִזּנְ סּוֵסיֶהם  ף  ֻאּכַ ֶאל 

ֵלב: ַעז  ֶעֶלם  ְוהּוא  ר,  ּבֵ ּדִ ַהְמֶדר  ֲאַזי   .8
ִיְרֶאה, לֹא  ִאּמֹו  ֶאת  יתֹו,  ּבֵ ֶאל  ָיׁשּוב  "לֹא 

ַהּגֹוִתים. ֶקֶרב  ּבְ ָהרַֹמח  ֶאל  ִיּפֹל  י  ּכִ
נּו, ּלָ ּכֻ ְלֵזֶכר  ִתי  ׁשְ ֶאָחד  ָמֶות  ּקּוי  ׁשִ

ַנִיְך." ּבָ ּוְלֵזֶכר  ְך,  ּתֵ ּבִ ִלְסַוְנִהיְלד 

ְמעֹוֶתיָה, ּדִ זֹוְלגֹות  יּוִקי,  ּגְ ת  ּבַ ּגּוְדרּון  ֲאַזי    .9
ְלִצּדֹו. ָבה  ְוָיׁשְ ַער  ַ ַהּשׁ ֶאל  ָצֲעָדה 

יָדה, ִהּגִ ָבֶריָה  ּדְ ֶאת  ּדֹוְמעֹות  ְלָחַיִים  ּבִ
ְסֹפר. ְלֵאין  ְוָצרֹות  ר  ּבָ ׁשְ ַהּנִ ּה  ִלּבָ ַעל 

יִתי, ּבֵ ֶאת  ָאְכָלה  ֵאׁש  ָעִמים  ּפְ לֹוׁש  "ׁשָ  .10
ִהְכִניסּוִני, ְלֵביָתם  ָעִלים  ּבְ ה  לֹוׁשָ ׁשְ
ִמּכֹל, ִלי  ָיָקר  ָהָיה  ִסיגּוְרד  ַרק  ַאְך 

ֶנֶפׁש. ָרְצחּו  ַאַחי  ת  לֹׁשֶ ׁשְ אֹותֹו 

י, ָיַדְעּתִ לֹא  י  ַחּיַ ּבְ ה  ִמּזֶ ַרב  ָאסֹון   .11
ְיגֹוִני ּכֹוס  ָמְלָאה  לֹא  עֹוד  י  ּכִ ּדֹוֶמה  ַאְך 

ַאְטִלי. ַיד  ּבְ ִסיִכים  ַהּנְ ְמָסרּוִני  ֵעת 
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י, ְוָאַמְרּתִ יָחה  ְלׂשִ ַני  ּבָ י  ָאַסְפּתִ  .12
יְפלּוְנִגים, ַהּנִ י  ָראׁשֵ ֶאת  ֶאְכֹרת  ִאם  ַרק  י  ּכִ

ֶבר.  ֶ ּוִמּשׁ ֵמָאסֹון  ָמנֹוַח  ִלי  ֶאְמָצא 

ִלְטּבַֹע,  ָיָצאִתי  ָהָרָחב  ם  ַהּיָ ֶאל   .13
ַהּנֹוְרנֹות, ַעם  ִמּזַ ָלנּוס  ת  ׁשֶ ְמַבּקֶ

ֵלִני, ְלַקּבְ צּוָלה  ּמְ ּבַ ְחׁשֹול  ַהּנַ ֵסֵרב  ַאְך 
יִתי. ִנְצַטּוֵ ִלְחיֹות  ׁשּוב  ַלחֹוף.  ָטַפִני  ׁשְ

ֶלְך ַהּמֶ ל  ׁשֶ ה  ּטָ ּמִ ּבַ ית  ִליׁשִ ְ ּשׁ ּבַ ְוָכְך   .14
ָמנֹוַח. ָמָצאִתי   – מּוָטב  ְך  ּכָ  – ֵקן  ַהּזָ

לֹו, י  ָיַלְדּתִ יו  יֹוְרׁשָ ת  לֹׁשֶ ׁשְ ֶאת 
ב. ַהּסָ יֹוָנאק  ֵני  ּבְ ֵהם  ֲחִביִבים,  ַאְבֵרִכים 

י ְלִלּבִ ְיָקָרה  ם  ּלָ ִמּכֻ ָהְיָתה  ַאְך   .15
ֶבר, ַהּגֶ ִסיגּוְרד  ת  ּבַ י,  ּתִ ּבִ ְסַוְנִהיְלד  זֹו 

אֹוָרּה ּבְ א  ִמְתַמּלֵ ָהאּוָלם  ָהָיה 
קֹוֶרֶנת.  ֶמׁש  ׁשֶ ּכְ  – ת  ַהּבַ ֶבת  ׁשֶ ּבְ

י, ָנַתּתִ ָלּה  ְוָזָהב  ֲחמּודֹות  ְגֵדי  ּבִ   .16
ַהּגֹוִתים, ֶאֶרץ  ֶאל  אֹוָתּה  י  ְחּתִ ּלַ ׁשִ ם  ּגַ

ם ּלָ ִמּכֻ דֹול  ַהּגָ ָהָאסֹון  ַוֲאַזי 
ָרּה ׂשָ ּבְ ֶאת  ר  ֲאׁשֶ ּכַ י  רֹאׁשִ ַעל  ָיַרד 

ֶרא.  ּפֶ סּוֵסי  ְרסֹות  ּפַ ִלְגָזִרים  ָקְרעּו 

ָרְצחּו ֵעת  ֵאב  ַהּכְ ָהָיה  דֹול  ּגָ ּכֹה   .17
י;  ּלִ ׁשֶ ִסיגּוְרד  ֶאת  ִנְצחֹונֹו  ע  ַמּצַ ַעל 

ָתִנים ַהּפְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָוָעה  ַהּזְ דֹוָלה  ּגְ ּכֹה 
ָאִחי. ּגּוָנאר  ֵלב  את  יׁשּו  ְוִהּכִ ָזֲחלּו 

ב ַהּלֵ ֶאת  ְרתּו  ּכָ ֵעת  גֹון  ַהּיָ דֹול  ּגָ ּכֹה   .18
ָהַעז; ֶלְך  ַהּמֶ ל  ׁשֶ ַהַחי  ֵמָחֵזהּו 

ֲאָבל... י,  ָזַכְרּתִ ְסֹפר  ְלֵאין  ֲאסֹונֹות 
--------------------
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ד, ִמּיָ ִסיגּוְרד,  ף,  ַאֵכּ חֹר  ָ ַהּשׁ סּוְסָך  ֶאת   .19
ֹעט. ִלׁשְ ְוֵאֵלינּו  ִלְדהֹר,  הּו  ְוַצּוֵ

נּו ְלִצּדֵ ים  ְמֻסּבִ ת  ּבַ ְולֹא  ן  ּבֵ לֹא 
ת. ַמּתָ אֹו  יׁש  ַיּגִ י  ׁשַ ִמי  ּוְלגּוְדרּון 

ִהְבַטְחנּו ַעם  ּפַ ׁשֶ ֶאת  י,  ִאיׁשִ ִסיגּוְרד  ְזֹכר,   .20
ה: ּטָ ּמִ ּבַ ְיׁשּוִבים  ו  ַיְחּדָ עֹוֵדנּו  ּבְ

ַהּתֶֹפת, ִמן  ֵאַלי  יֹום  בֹוא  ּבְ בֹוא  ּתָ י  ּכִ
ים.  ַהַחּיִ ֵמַאְרצֹות  ֲאִני  ְוֵאֶליָך 

א. ְוִנּשָׂ ָרם  מֹוֵקד  ית  ְלַהּצִ ֲאִציִלים,  ְצאּו,   .21
ֵמעֹוָלם, ּבֹוִרים  ּגִ ָיְדעּו  לֹא  מֹותֹו  ּכְ

בּור ָ ַהּשׁ י  ִלּבִ ֶאת  ַהּמֹוֵקד  ֵאׁש  ּתֹאַכל 
ְלעֹוָלם. ְמצּוָקִתי  ֵגף  ּנָ ּתִ ְך  ּכָ ַרק  י  ּכִ

ֶבר,  ּגֶ ב  ִמּלֵ צּוָקה  ַהּמְ ְוָתסּור  ן  ִיּתֵ ִמי    .22
ה,  ָ ָהִאּשׁ ר  ְתַיּסֵ ּתִ לֹא  ְוׁשּוב  ן  ִיּתֵ ִמי 
ֲאסֹוִני."  ּפּור  ִמּסִ ַקח  ַהּלֶ ֶזה  ְיִהי  לּו 

הערות
ַההּוִנים: אין הכוונה לשבטי ההונים של אטילה. השם מושת על כלל עמי הגרמנים בדרום.  .3

ַנִיְך ֵמַאְטִלי: כוונת המחבר לומר שבכך (בהריגת ֶארּפ וֵאיִטיל, שני בניה של גודרון מבעלה השני) מנעה  ּבָ  .5
מהם האם סיוע רב חשיבות למעשה בחצרו של ארמנריק.

השורה  בו  שחסרה  להניח  וסביר  מובן,  אינו  הבית  והוגני.  לגונאר  הכוונה  ַאְטִלי:  ַיד  ּבְ ְמָסרּוִני  ִסיִכים  ַהּנְ  .11
הראשונה המקשרת בינו לבין תוכנו של הבית הקודם. 

יְפלּוְנִגים: ֶארּפ וֵאיטיל, בניה של גודרון מאטלי בעלה.  י ַהּנִ ֶאת ָראׁשֵ  .12
ֶלְך ָהַעז: הוא הוגני. ַהּמֶ  .18

ֹחר: גודרון פונה אל סיגורד המת ומבקשת ממנו לשעוט אליה מארץ המתים, כפי שמציין  ָ ַהּשׁ ֶאת סּוְסָך   .19
זאת הבית העוקב. 

בית זה משובש במקור, ותרגומו נסמך במידה מסוימת על פרשנות מאוחרת (ראו פרק המבוא).   .21
מאחר שהטפת מוסר ותקווה לעתיד אינן ממאפייניה של האדה, סביר להניח שהנימה המשיחית בבית זה   .22

שייכת למעתיק נוצרי מאוחר. 

�  �

�

�
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Hamðismál – ְבֵרי ַהְמֶדר ּדִ

הערת מבוא

שמורות  הפחות  מן  היא  רגיוס,  בקודקס  הפיוטית  האדה  את  החותמת  המדר,  שירת 
הקודמת  היצירה  של  השני  חלקו  הוא  השיר  מכולן.  שמורה  הפחות  אף  ואולי  באוסף, 
במידה  הנו  עצמו  הכתוב   .Guthrunarhvot  – לנקום  בניה  את  השולחת  גודרון  קינת  לו, 
מן  חלק  לזו.  זו  זיקה  בעלות  שורות  בו  ומעטות  קטעים,  של  הטלאה  מעשה  ידועה 
אף  והמשקל  האדה,  של  אחרות  ביצירות  בחלקים  או  בשלמותם  מופיעים  הבתים 
עורך  של  רשלנית  במלאכה  שמדובר  נראה  כן,  כי  הנה  המקומות.  מן  בכמה  שונה  הוא 

מאוחר.
הקורא  אין  אחת,  לא  תמוהים  וֶהקשרים  ללקונות  מעבר  כן,  פי  על  ואף  זאת,  עם 
ודרמתי  עלילתי  רצף  מתקבל  דבר  של  ובסופו  המתרחש,  עיקרי  אחר  במעקב  מתקשה 
כמעט  נזקק  ואינו  מבוטלת,  בלתי  לא  פיוטית  סגולה  ליצירה  המעניק  מפתיע, 

להערות.
הוא פשוט בתכלית. לאחר פתיחה  "בלדה" בשורתו האחרונה,  תוכן השיר, המכונה 
לצאת  בניה  שני  את  לשכנע  גודרון  מבקשת   (2  ,1 (בתים  הרשע,  בסוגיית  הגותית 
הראשון  לה,  משיבים  בניה,  וסֹורלי,  ַהמֶדר   .(5-3) ְסַוְנִהיְלד.  של  מותה  את  לנקום 
אגב  ודרך  כוונתה,  למה  גלויות  להם  שתאמר  ממנה  מבקש  השני  סרקסטית,  בביקורת 
עם  לפגישה  מוקדשים   17-11 הבתים   .(10-6) למותם.  יביא  הנקם  שמעשה  מעיר 
של  בנה  לא  אך  יֹורמּונֶרק,  הוא  יונאק,  של  בנו  למחצה,  כאחיהם  כאן  המוצג  ֶאְרּפ, 
גודרון. מתפתח ריב תמוה, והשניים הורגים את האיש המבקש לצאת לעזרתם. בדרכם 
מנקרים  ועורבים  גרדום  על  תלוי  ארפ,  של  אחיו  ַרְנְדֶבר,  את  השניים  רואים  הלאה 
המלך  באולם  הנעשה  לתיאור  מוקדשת   (31-20 (בתים  הבלדה  יתרת   .(19) בבשרו 
האחים  שני  את  להעלות  המבטיח  המלך  של  יהירותו  השיכורים,  אביריו  יורמונרק: 
הריגתו של ארפ,  בין שני האחים בשאלת  ויכוח  ורגליים,  ידיים  כרות  יוצא  אך  לגרדום 
ְוַהְמֶדר   / ן,  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֲחִזית  ּבַ ַוע  ּגָ סֹוְרִלי  "ֲאַזי  השניים:  של  מותם  בדבר  קצר  ציון  ולבסוף 

ֲאחֹוִרית." ָחֵצר  ּבְ ָנַפל 

�
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ְבֵרי ַהְמֶדר ּדִ

ְוָהָעֶול, ח  ּפָ ׂשְ ַהּמִ י  ַמֲעׂשֵ ִהְתַרּבּו   .1
ֶמׁש, ֶ ַהּשׁ ׁשֹוַקַעת  ּוְבַצַער  ָיגֹון  ּבְ

חֹוֵגג, ע  ְוָהֶרׁשַ ָיקּום  ַחר  ַ ַהּשׁ ַאְך 
ָאָדם. ל  ׁשֶ רֹאׁשֹו  ַעל  ָהָאסֹון  יֹוֵרד 

ֶאֶמׁש,  ְולֹא  ַהּיֹום  לֹא  ָבִרים  ַהּדְ ָהיּו  לֹא    .2
ִהְתַרֵחׁש, ָבר  ַהּדָ ֶהָעָבר  יֵמי  ּבִ י  ּכִ

ִמּגּוְדרּון ֶמת  ֻמְקּדֶ ה  ָרׁשָ ּפָ עֹוד  ֵאין 
ֶניָה ּבָ ֶאת  ִסיָתה  ַהּמְ יּוִקי  ַהּגְ ֶבט  ׁשֵ ת  ּבַ

ְסַוְנִהיְלד. ל  ׁשֶ מֹוָתּה  ֶאת  ְוִלְנֹקם  ָלֵצאת 

ְליֹוְרמּוְנֶרק, ְנׂשּוָאה  ְסַוְנִהיְלד,  ָהְיָתה  "ֲאחֹוְתֶכם   .3
ֶרא ּפֶ סּוֵסי  ַפְרסֹות  ּבְ ְלָרְצָחּה  ה  ִצּוָ
ֶלְך, ַהּמֶ ֶרְך  ּדֶ ַעל  ֹחִרים  ּוׁשְ ְלָבִנים 
ִלְגָזִרים. ּגּוָפּה  ֶאת  ָכיו  ַרּמָ ָקְרעּו 

ל ִמּכָ י  ּכִ ְונֹוָרא  ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ָעצּוב   .4
י.  ִעּמִ ם  נֹוַתְרּתֶ עֹוד  ם  ַאּתֶ ַרק  ְיָלַדי 

ֲאִני  ּבֹוֶדֶדת  ָחה,  ּפָ ִמׁשְ ְללֹא   .5
ֲעָנָפיו. ְרתּו  ּכָ ׁשֶ ַער  ּיַ ּבַ ּוַח  ַאּשׁ מֹו  ּכְ

ֶכת, ּלֶ ׁשַ ּבְ ָעִלים  מֹו  ּכְ ְמָחִתי  ׂשִ ָאְבָדה 
ֶמׁש." ֶ ַהּשׁ ַלַהט  ּבְ ְמלּו  ּקָ ׁשֶ ְזמֹורֹות  מֹו  ּכְ

ָהאֹון: ַרב  ב,  ַהּלֵ ַבּה  ּגְ ר,  ּבֵ ּדִ ַהְמֶדר  ֲאַזי   .6
נּו, ִאּמֵ ּגּוְדרּון  הֹוְגִני,  ֶאת  ָלל  ּכְ ְלּתְ  ִהּלַ "לֹא 

ֵהִקיצּו, ִסיגּוְרד  ֶאת  ָהרֹוְצִחים  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ָלְך. צֹוֲחִקים  עֹוָדם  ּבְ ְלָידֹו  ֵהַסְבּתְ  ַאּתְ 
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ָמן, ַאְרּגָ ָלְבׁשּו  חֹוִרים  ַהּצְ ִדיִנים  ַהּסְ  .7
ֲעֵלְך. ּבַ ְצֵעי  ִמּפִ ַלח  ּקָ ׁשֶ ם  ַהּדָ ִמן 

ִהְרַהְרּתְ לֹא  ְלִצּדֹו  ְוַאּתְ  ִסיגּוְרד,  ֵמת 
ֶזה.  ָהָיה  ּגּוָנאר  ל  ׁשֶ ְפִקידֹו  ּתַ ֵרְך,  ָאׁשְ ּבְ

ַבְרּתְ ׁשָ ַאְטִלי  ֵלב  ֶאת  ָניו  ּבָ ֶרַצח  ּבְ  .8
ַאְטִלי. ל  ֶ ִמּשׁ ה  ָקׁשֶ ְיגֹוֵנְך  ָהָיה  י  ּכִ

נּו  ַחְרּבֵ ּבְ ְלַהּכֹות  נּו  ּלָ ּכֻ ַעל  מּוָטל  ְך  ּכָ
ָלנּו.  ֶנֶזק  ְללֹא  ַהּזּוָלת,  ֶאת  ַרק 

ָהֶעֶלם: ַעת  ר־ּדַ ּבַ ר,  ּבֵ ּדִ סֹוְרִלי  ֲאַזי   .9
ֶקִרי, ּבְ י  ָהַלְכּתִ לֹא  י  ִאּמִ ִעם  "ֵמעֹוָלם 
ַבר־ָמה, ּדְ ְדָבֶריָה  ּבִ ָחֵסר  ׁשֶ ּדֹוֶמה  ַאְך 

ִסְבֵלְך?  ֶאת  ית  ּבִ ׁשְ ּנַ ׁשֶ י,  ִאּמִ  , ַאּתְ רֹוָצה  ֵאיְך 

ַנִיְך, ּבָ ַעל  ְלּתְ  ִהְתַאּבַ ִכית,  ּבָ ַאַחִיְך  ַעל   .10
ְקָרב, ֵדה  ׂשְ ּבִ ְפלּו  ּנָ ׁשֶ ְקרֹוִבים  ַעל  קֹוַנְנּתְ 

ְמָעה. ּדִ ּגּוְדרּון,  יִלי,  ּזִ ּתַ ָעֵלינּו  ם  ּגַ
מֹוֵתנּו."  ֶאל  ב  ְוִנְרּכַ ֵנֵצא  ֶרְך  ַלּדֶ י  ּכִ

ֶחֶלד ּבַ ַהּנֹוַדַעת  רֹועֹות  ַהּזְ ְצחֹוַרת  ָאז    .11
יָדה: ִהּגִ ֶניָה  ּבָ ֶאל  ָטו,  ַהּסְ ִמן  ָרה  ּבְ ּדִ

ֶכם. ַנְפׁשְ נּו  ַסּכְ ּתְ ן  ּפֶ ִלי  יבּו  "ַהְקׁשִ
ָימּותּו  ּגֹוִתים  ֵמאֹות  ּבֹוִרים  ּגִ ֵני  ׁשְ ד  ִמּיַ

ְבָצר." ַהּמִ חֹומֹות  ין  ּבֵ לּו  ִיּפְ ִבי  ֶ ּשׁ ּבַ אֹו 

סּוֵסיֶהם,  נּו  ְרּבְ ּדִ ָרב  ַהּקְ ֶאל  ְנכֹוִנים   .12
ֲעָרֶפל ֵאֵדי  ין  ּבֵ ָהִרים,  ּבֶ ֲעטּו  ׁשָ

ְנָקָמה. ׁש  ְלַבּקֵ  – ְרַמְנָיה  ִמּגֶ סּוִסים  ַעל 

ַעת; ר־ּדַ ּבַ ֶבר  ַהּגֶ ָלֶהם  ן  ּמֵ ִנְזּדַ ם  ַדְרּכָ ּבְ  .13
--------------------
--------------------

ה?" ַהּזֶ ֶזר  ֵמֹראׁש־ּגֶ ׁש  ְלַבּקֵ ּנּוַכל  "ַמה 
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ָלַרְגַלִים דֹוֶמה  ּבְ י  ּכִ ָלֶהם  יב  ֵהׁשִ  .14
ָרִכים, ּדְ ּבַ ן  ֶלְכּתָ ּבְ ָלזֹו  זֹו  ָהעֹוְזרֹות 

ַע. ְלַסּיֵ ַמח  ִיׂשְ הּוא  ְלֶמֱחָצה  ְלֶאָחיו 

ְלֶרֶגל, ֶרֶגל  ַעת  ְמַסּיַ יַצד  "ּכֵ  .15
זֹו?"  ּבָ זֹו  ּתֹוְמכֹות  ַדִים  ַהּיָ ֵאיְך  אֹו 

ָלצֹון, לֹו  ְוָחַמד  ף  ֻאּכָ ּבָ ב  ָיׁשַ ֶאְרּפ   .16
את: ִמְתַנּשֵׂ ָלׁשֹון  ּבְ ִקּצּור,  ּבְ ר  ּבֵ ּדִ הּוא 

ֶרְך." ַהּדֶ ֶאת  ן  ְיׁשָ ַלּבַ ְלַגּלֹות  ן  "ְמֻסּכָ
ֶלָחצּוף.  ֲאַזי,  לֹו  ָקְראּו  ֵהם  ָנָבל, 

ַחְרּבֹו,  ֶאת  ֶאָחד  ל  ּכָ ָהַאִחים  ְלפּו  ׁשָ ָאז   .17
ִפיָלה, ַהּנְ ְמַחת  ְלׂשִ ּבֹוֵהק,  ּוְבַלַהב 
ְוָלָאֶרץ ּכָֹחם,  ֶאת  צּו  ִקּצְ ִליׁש  ׁשְ ּבִ

ְלֶמֱחָצה.  ָהָאח  הּוא  ֶאְרּפ,  ֶאת  ילּו  ִהּפִ

ַחְרּבֹו, ֶאת  ְוָחַגר  ִליָמתֹו,  ּגְ ִנֵער  ִאיׁש   .18
ֶלְך. ַהּמֶ ֵני  ּבְ ים  ְלבּוׁשִ ֲחמּודֹות  ִבְגֵדי  ּבְ

ְלַמְרֶאה,  ה  ָקׁשָ ֶרְך  ְוַהּדֶ ָרְכבּו,  ֵהם   .19
ָהרּוַח ְמַטְלֶטֶלת  ְבָצר  ַלּמִ ֲעָרב  ִמּמַ

ְרּדֹום, ּגַ ַעל  ׁש  ְמֻרּטָ לּוי  ּתָ ַרְנְדֶבר,  ֶאת 
ֶהֶרף.  ְללֹא  רֹו  ְבׂשָ ּבִ ִרים  ְמַנּקְ ָהעֹוְרִבים 

ַהַחִיל, ֵני  ּבְ ּכֹוִרים  ׁשִ אּוָלם,  ּבָ ְמהּוָמה   .20
ׁשֹוֵמַע, ֵאיֶנּנּו  ִאיׁש  ָרסֹות  ַהּפְ ַהְלמּות  ֶאת 

ַקְרנֹו. ּבְ ֹוֵמר  ַהּשׁ ַקע  ּתָ ֶפַתע  ּלְ ׁשֶ ַעד 

ָהֵכיַצד ר  ְוִסּפֵ ׁש  ִנּגַ יֹוְרמּוְנֶרק  ֶאל   .21
קֹוַבע: י  חֹוְבׁשֵ לֹוֲחִמים  ֲחֵצרֹו  ֶאל  אּו  ּבָ
ָעֶריָך,  ׁשְ ּבִ ִאים  ַהּבָ עֹז  י  ַרּבֵ ֵלב,  ים  "ׂשִ

". ָרַצְחּתָ ׁשֶ ָהַעְלָמה  ְסַוְנִהיְלד,  ל  ׁשֶ ַאֶחיָה  ֵהם 
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ְוָצַחק, ְזָקנֹו  ֶאת  ף  ִלּטֵ יֹוְרמּוְנֶרק   .22
ׁש, ּקֵ ּבִ לֹא  קֹו  ִנׁשְ ֶאת  ָלַגם,  ִין  ַהּיַ ִמן 

ָמִגּנֹו ְוָנַטל  יו  ּלָ ְלּתַ ּתַ ִטְלֵטל  ַאְך 
ז.  ַהּפָ ִביַע  ּגְ ֶאת  ֵהִניף  ּוְלַמְעָלה 

ֵביִתי ּבְ אּוַכל  ִאם  ר  ָ ְמֻאּשׁ "ֶאְהֶיה   .23
ָאִחיו. סֹוְרִלי  ְוֶאת  ַהְמֶדר  ֶאת  ְלָאֵרַח 

ת ׁשֶ ַהּקֶ ִמן  ֵמיָתר  ּבְ ַנִים  ְ ַהּשׁ ֶאת  ֶאְקׁשֹר 
ַיַחד." ם  ּגַ יּוִקי  ּגְ ֵני  ּבְ ֶאת  ְרּדֹום  ּגַ ַעל  ְוֶאְתֶלה 

ַהּכֹוסֹות, רֹות  ּבָ ִנׁשְ אּוָלם,  ּבָ ְמהּוָמה   .24
ָלָאֶרץ. ָזב  ָדם  ּבְ ַהּגֹוִתים  ֵני  ּבְ ים  ְמַדּדִ

ָהאֹון: ַרב  ב,  ַהּלֵ ַבּה  ּגְ ר,  ּבֵ ּדִ ַהְמֶדר  ֲאַזי   .25
ֵנינּו, ּפָ ֶאת  יל  ְלַהְקּבִ יֹוְרמּוְנֶרק,   , ּתָ ׁשְ ּקַ "ּבִ

ֵמָרחֹוק. יְתָך  ּבֵ ֶאל  ִאים  ַהּבָ ָהֵאם  ֵני  ּבְ
ַרְגֶליָך, ּבְ ִהְתּבֹוֵנן  ט,  ַהּבֵ ָיֶדיָך  ּבְ

ָלֵאׁש." יָך  ּפֶ ּגַ ֶאת  ִליְך  ׁשְ ּתַ ׁשֶ מּוָטב 

צּוַע, ַהּפָ ּדֹב  ּכַ ָהֵאִלים  ן  ּבֶ ֲאַזי   .26
ָזַעק: יֹוְרמּוְנֶרק  ָחגּור  ַלח  ׁשֶ ּבְ

ַהֶחֶרב ֶטֶרם  ּבְ ַנִים  ְ ַהּשׁ ֶאת  "ִסְקלּו 
ֵרנּו." ְבׂשָ ּבִ ּתֹאַכל  יֹוָנאק  ֵני  ּבְ ְורַֹמח 

ר: ּבֵ סֹוְרִלי ּדִ  .27

ַהּטֹוב, ַהְמֶדר  ָאִחי  ח,  ְפּתַ ּתִ יָך  ּפִ ֶאת  "ַרק 
ֵמִגיַח. ַגע  ַהּפֶ ִמּתֹוכֹו  ּוְכָבר 

ֶכל, ַהּשֵׂ ֵכן  לֹא  ֲאָבל  ָך,  ִלּבְ ּבְ ָהֹעז  ַרב 
דּוַע." ּיָ ּכַ ֵיֵלְך,  ְך  ֹחׁשֶ ּבַ ֵהן  ִסיל  ַהּכְ י  ּכִ
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ר: ּבֵ ַהְמֶדר ּדִ  .28

ְזנּו. ִהּתַ יֹוְרמּוְנֶרק  ל  ׁשֶ ֹראׁשֹו  ֶאת  ֶאְרּפ,  ַחי  "לּו 
ַהּטֹוב ָאִחינּו  ֶאת  ֶאְרּפ,  ֶאת  ָקַטְלנּו  ַאְך 

ה ֵאּלֶ ֵהן  ַהּנֹוְרנֹות  ְלֶעְזֵרנּו.  ְחַלץ  ּנֶ ׁשֶ
ָהָאִציל. ֶאְרּפ  ֵלב  ֶאל  ָיִדי  ֶאת  ְלחּו  ָ ּשׁ ׁשֶ

ּכֹן ִלׁשְ ָלנּו  ַאל  ְזֵאִבים  ֶדֶרְך  ּכְ  .29
נֹוְרנֹות ְלֵבי  ּכַ מֹו  ּכְ ִית,  ּבַ ֵני  ּבְ ֶקֶרב  ּבְ

ָמָמה ְ ּשׁ ּבַ ָלנּוד  דֹות,  ּשָׂ ּבַ ְדלּו  ּגָ ׁשֶ
ִריִדים. ּוׂשְ ֵאִרית  ׁשְ ינּו  ִנְצַטּוֵ ּוְלַכְרֵסם 

ַבְרנּו, ּגָ ַהּגֹוִתים  ַעל  ֹעז,  ּבְ ָלַחְמנּו   .30
ִרים. ׁשָ ַהּנְ ּגּופֹות  מֹו  ּכְ ְגֵריֶהם,  ּפִ ְרבּוִצים 

ְיָלה. ַהּלַ עֹוד  ָנמּות  ֲאִפּלּו  בֹוֵדנּו  ּכְ ַרב 
יֹומֹו."  ִאיׁש  יֹוִציא  לֹא  ַהּנֹוְרנֹות  ַבר  ּדְ ַאַחר 

ן, ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֲחִזית  ּבַ ַוע  ּגָ סֹוְרִלי  ֲאַזי   .31
ֲאחֹוִרית. ָחֵצר  ּבְ ָנַפל  ְוַהְמֶדר 

ַהְמֶדר. ל  ׁשֶ ָלָדה  ַהּבָ יק,  ָהַעּתִ יר  ִ ַהּשׁ ֶזה 

הערה
ִפיָלה: ייתכן כי הכוונה לֶהלה, ֵאלת המתים. ַהּנְ  .17
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שירת  של  הראשון  הפרק  (מתוך  השירה  מקור 
;[475]  Skáldskaparmál  – הסקאלדים) 
;[477]  Ragnarsdrápa  – ַרְגָנאר  יַרת  ׁשִ

;[480]  Darraðarljóð  – ְלִקיְריֹות  ַהּוַ יַרת  ׁשִ
 Flokkr um Óláf  – אֹוָלף  ֶלְך  ַהּמֶ ַעל  ָקָצר  יר  ׁשִ

;[485]  (Konung
[488]  Völsa þáttr  – וֹוְלִסי  ּבְ ה  ַמֲעׂשֶ

 .1852  ,(Wahlbom) ולבום  קרל  מאת  באיסלנד.  הסקאלדים  זקן  בֹודאסֹון,  בראגי  איור: 



[475]

Skáldskaparmál – מקור השירה
הסקאלדים) שירת  של  הראשון  הפרק  (מתוך 

והָוונירים  שהֵאסירים  בראגי  לו  השיב  השירה  מקור  מהו  לדעת  ביקש  שֵאגיר  כיוון 
את  ואשררו  שלום  ברית  כרתו  שכך  וכיוון  ביניהם,  ממלחמות  לחדול  בדעתם  גמרו 
בצלמם,  ברייה  האלים  צרו  שנאסף  הרוק  מן  קדרה.  תוככי  אל  משותפת  ביריקה  הדבר 

 Kvasir  – קָבסיר  בשם  לה  קראו 
כה  ודעת  חוכמה  לה  והעניקו 
היה  יכול  לא  שאיש  רבות 
שיקבל  מבלי  דבר  אותה  לשאול 

מפורט.  מענה  כך  על 
במרחבי  קבסיר  נדד  אזי 
לבני  חוכמתו  את  והרביץ  תבל 
רב  זמן  עבר  לא  אולם  אנוש. 
מעשה  נרצח,  החכם  וקבסיר 
גמדים  שני  בידי  בוגדנות, 
 .Galar  – וָגלאר   Fjalar  – פָילאר 
בדבש  דמו  את  מהלו  השניים 
וכך רקחו משקה מופלא ומיוחד 
את  ממנו  הלוגם  לכל  המעניק 
ביקשו  כאשר  השירה.  השראת 
האסירים לדעת מה עלה בגורלו 
של קבסיר, סיפרו להם הגמדים 
חוכמה,  מרוב  נחנק  שהאומלל 
את  למצוא  בידו  עלה  לא  שכן 
אותו  לפטור  היכול  השואל 
שנדחק  והדעת  הבינה  מגודש 

בראשו. 
מקץ זמן־מה הטביעו פָילאר 
ואת  הנפיל,  גילינד  את  וָגלאר 

הוארד  לואיס  השרטון.  על  והגמדים  הנפיל  סוטונג 
 The Heroes of Asgard: Tales from מתוך:   (Huard)

.Scandinavian Mythology. New York. 1891
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מות  את  לנקום  אומר  גמר  הנרצחים,  של  בנם   ,Suttung  – סוטונג  נפש.  רצחו  אשתו 
הוריו, לכד את שני הננסים והשליך אותם על שרטון בים שנחשולים שטפוהו. השניים, 
החרדים למות, הציעו לו בתמורה לחייהם את המשקה המופלא. סוטונג נענה להצעה, 
שמה.   Gunnlöð  – גּונלֹוד  לבתו,  אותו  ומסר  המשקה  את  נטל  הגמדים,  שני  את  שחרר 

גמדים'.  'כופר  או  סוטונג'  תמד  קבסיר',  'דם  בשם  השירה  נודעה  מאז 
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Ragnarsdrápa – יַרת ַרְגָנאר ׁשִ

הערת מבוא

יותר לסוגיית תרגום שירת הסקאלדים, מן הרגנארדרּפה  ספק אם קיימת דוגמה טובה 
בֹודאסֹון  בראגי  האיסלנדים,  הסקאלדים  לזקן  המיוחסת  רגנאר,  שירת   ,(Ragnarsdrápa)
החרוטות  התמונות  את  בשירו  מתאר  בראגי  התשיעית.  המאה  מן   (Bragi Boddason)
התמונות  ההיא.  בעת  הוויקינגים  מגיבורי  רגנאר,  של  מידיו  לקבל  זכה  שהוא  מגן  על 
מתארות ארבעה אירועים המוכרים לנו מן המיתולוגיה הנורדית, ביניהם המעשה בתור 
היוצא ללכוד את יֹורמּונַגנד, הנודע גם בשם נחש מידגרד. היצירה במלואה, כולל מקטע 
בן שישה בתים מכלל היצירה (19-14) המוגש בזאת לקורא, מופיעה אצל סנורי באדה 

הפרוזאית. 
הגרסה  להלן 
השיר  של  העברית 
בליווי פרק הערות, 
יהיו  שבלעדיו 
סתומים  הדברים 

לקורא. 

האדה בפרוזה. המחצית השנייה של המאה ה-18. אוסף מכון ארני 
איסלנד. רייקיאוויק,   ,(Árni Magnússon) מגנוסון 
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יַרת ַרְגָנאר ׁשִ
[...]

ָעָברּו ָיִמים  ּבְ יַצד  ּכֵ ָרִאיִתי  ֵגן  ַהּמָ ַעל   .14
ָידֹו ּבְ ִאם  ָלַדַעת  ֲאִבי־ּכֹל  ן  ּבֶ ׁש  ּקֵ ּבִ

ְוֶאֶרץ.  ים  ַיּמִ לֹוֵפת  ָחׁש  ַהּנָ ַעל  ִלְגּבֹר 

ֵאיִמים ְך  ַהְמַהּלֵ ָקן  ַעב־ַהּזָ ְלֵעת   .15
ֶחֶלד,  ּבַ ְחִזיק  ַהּמַ ֶרף  ַהּטֶ ג  ּדַ ֶאת  ָרָאה 

ַהַחד. ֻקְרָנסֹו  ֶאת  ֵהִניף  יִמינֹו  ּבִ

ַחת ֻמּנַ ם  ָ ִמּשׁ ַהְרֵחק  אֹוִדין  ן  ּבֶ ת  ַחּכַ ָהְיָתה   .16
ָחׁש,  ַהּנָ יֹוְרמּוְנַגְנד  ִאיֵנִפי.  י  ִמְגְלׁשֵ ַעל 

צּוָלה. ּמְ ּבַ ַח  ּטֵ ׁשִ ּתּוָליו  ּפִ ֶאת  ֲאַזי 

יט, ִהּבִ ה  ַרּבָ הֹום  ִמּתְ ָמׁשֹוט  ּוְבִסיַרת   .17
ּוַפַחד, ֵאיָמה  ְמָזֶרה  ם  ּיָ ּבַ ְסִפיָנה  ְנִתיב 

ַנִים. ִלׁשְ רּוְנְגִניר  רֹאׁש  ֶאת  ץ  ּפֵ ּנִ ׁשֶ ִמי  תֹור,  ּבְ

וֹוְלסּוְנִגים ֵקה  ַמׁשְ ְצלֹוַפח  ל  ִנְפּתַ ר  ְוַכֲאׁשֶ  .18
ַהּלֹוֵחם ל  ׁשֶ ָידֹו  ּבְ ה  ַהַחּכָ ֶקֶרס  ַעל 

ּוֵמֵרָעיו, ִליָטר  ֶאת  ָיֵרְך  ַעל  ׁשֹוק  ה  ַמּכֶ

אֹוִדין ֶבל  ּכֶ קֹוֵרַע  ָהרּוַח,  יב  ִ ַמׁשּ ָאץ  לֹא   .19
ִפיל ַהּנָ ָחַפץ  לֹא  י  ּכִ ָחִפים,  ְ ַהּשׁ ֶאֶרץ  ּבְ

צּוָלה.  ַהּמְ ִמן  לֹות  ִלׁשְ ַנְחׁשֹול  ַהּמֹוִליד  ֶאת 
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הערות
ֵגן: גילוף סמלים או אירועים מן העבר על המגן הוא מסורת עתיקת יומין המקדימה ביוון הארכאית,  ַעל ַהּמָ   .14

באלף שנה ויותר, את המנהג הנורדי.
.Aldaföðr – ן ֲאִבי־ּכֹל: הכוונה לתור, בנו של אודין, הוא אבי־כול ּבֶ  

ָחׁש: הוא יֹורמּונַגנד – Jörmungandr המוכר גם בשם נחש מידַגרד. ַהּנָ  
כי  היא  המונף. אפשרות אחרת  בקורנסו  ובבהלה שהוא מעורר  בזקנו העבות  הנודע  תור  הוא  ָקן:  ַעב־ַהּזָ   .15

בכוונת המקור האיסלנדי ל־Öflugbarð – כינוי לאחד הנפילים הנבהל מפני תור.
במיתולוגיה  הים  מאלי  אחד  הוא  אינפי  ספינה.  או  סירה  בהשאלה:   ,Eynæfis öndri ִאיֵנִפי:  י  ִמְגְלׁשֵ ַעל    .16

הנורדית. 
ם: בהשאלה: יֹורמּונַגנד. אולם פרשנות זו היא הרע במיעוטו, שכן לא ידוע מקרה שבו שימש  ּיָ ְנִתיב ְסִפיָנה ּבַ   .17

הנחש בתפקיד נתב ספינות. 
רּוְנְגִניר: Hrungnir, מן הנפילים, קורבנותיו של תור, מי שניפץ את ראשו בקורנסו הנודע.  

ֵקה וֹוְלסּוְנִגים: הצלופח הוא משמותיו של הנחש הנ"ל. משקה וולסונגים הוא כינוי לארס, היאה  ְצלֹוַפח ַמׁשְ   .18
לנחש. 

ִליָטר ּוֵמֵרָעיו: Litar – ליטר הוא שמו של ראש חבורת גמדים בהם נלחם תור ואותם הכה שוק על ירך.  
יב ָהרּוַח: הוא ֵרְסֶוְלג – Hræsvelgr, היושב בקצת הקשת בענן בדמות של נשר, מנופף בכנפיו וכך מחולל  ַמׁשִּ   .19

את הרוח. ֵרְסֶוְלג הנפיל, שונא האלים, לא יניח לתור לזכות בהצלחה. 
ֶבל אֹוִדין: בהשאלה: חכה. ההקשר אל 'ארץ השחפים' איננו ברור, אולם ככל הנראה הכוונה היא לים.  ּכֶ  

ַהּמֹוִליד ַנְחׁשֹול: דימוי לנחש.   
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 Darraðarljóð – ְלִקיְריֹות יַרת ַהּוַ ׁשִ
.157 פרק   ,Njåls saga  – ְנָיאל  ל  ׁשֶ אָגה  ַהּסָ מתוך 

מן  הסקאלד  משורר  ַדָרָדר,  של  שירו   Darraðarljóð  – ַדָרָדְרְליֹוד  בכותרת  נודע  השיר 
על  אירלנד  מלך   (Boru) בֹורּו  בריאן  של  ניצחונו  את  ביצירתו  המתאר  ה-11,  המאה 
עצמו  האירוע  תיאור   .1014 שנת  מאפריל   (Clontarf) קלֹונַטרף  בקרב  ויקינגים  ֵגיסות 

הנודע.  הוולקיריות  זמר  את  הקיצור  בתכלית  מקדים  להשמיט)  (שבחרתי 
מנת  על  הקרב  חללי  את  לאסוף  נועדה  הוולקיריות  שטֹווֹות  המלחמה  מקלעת 
בלידתו,  האדם  יילכד  בה  הנגזר,  הגורל  מקלעת  טוויית  הוולהאלה.  אולם  אל  להביאם 
וחופף  אפור  שטח  קיים  הוולקיריות  לבין  ביניהן  אולם  הנורנות.  של  מלאכתן  היא 
לעתים, שכן תפקידן של הוולקיריות הוא לבחור מבין חללי הקרב את מיטב הלוחמים 
לבין  הנורנות  בידי  הנגזר  הגורל  בין  הסתירה  מכאן  הוולהאלה.  אולם  אל  ולהביאם 
היא, מקלעת  כן  הנורנות כשמה  בעוד הרשת שטֹווֹות  מזאת,  יתרה  הוולקיריות.  מעשי 
קרב.  לשדה  מטפורה  היא  החללים,  את  בה  ללכוד  מכמורת  משהיא  יותר  הוולקיריות, 
בסגולותיה  חורגת  שלפנינו  הקצרה  היצירה  של  הפיוטית  העוצמה  אחרת,  או  כך 
התיאור  השיר,  על  השורה  הקדרות  רוח  לנו.  המוכרת  הסקאלדים  בשירת  המקובל  מן 
המקברי של חלקי מכונת האריגה העשויה גולגולות וקרביים, השימוש בדימויי הרשת 
מיטב  את  מביישים  היו  לא  הקרב,  שדה  בתיאור  העוצמה  רב  אך  הנמרץ  והקיצור 

הרומנטית.1  השירה 

ואכן, וולטר סקוט מספר בזיכרונותיו כיצד התרשם עמוקות מן היצירה ששמע במסעותיו באיי הצפון. תומס גריי   1
(Gray) כתב לשיר גרסה משלו תחת הכותרת The Fatal Sisters (1768), ּוויקטור הוגו העניק לשיר גרסה צרפתית. 
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ְלִקיְריֹות יַרת ַהּוַ ׁשִ
ראה  והנה  מהלך,  היה   Darraðar  – ַדָרָדר  ושמו  איש  הטוב...  שישי  ביום  הדבר  היה 
הוא חבורה של שנים־עשר רוכבים באה אל בקתת אבן בסמוך. כיוון שבאו אל הבקתה 
וראה  שבקיר,  לחרך  מבעד  פנימה  והציץ  המקום  אל  בא  הוא  אותם.  ראה  לא  שוב 
חוט  אדם,  ראשי  היו  הנול  משקולות  אריגה.  ציוד  ומתקינות  פורקות  נשים  תריסר 
והוא  ִחצים. הן שרו,  וסלילי הנול היו  האריגה היה עשוי קרביים, החרב הייתה הכישֹור 

בעל־פה.  שירן  את  למד 

ְקַלַעת  ַהּמִ ִהיא  ה  רּוׂשָ ּפְ ְראּו,   .1
ָהָרָחב, ַהֶהֶרג  ֵדה  ׂשְ ַעל 

ם, ּדָ ׁשֹוֶתֶתת  ֵאיִמים  ׂשֹוַרת  ּבְ
ְזִריזּות ּבִ ַוְלִקיְריֹות  ְיֵדי 

ָוֵעֶרב,  ִתי  ׁשְ ּבִ אֹוָתּה  רֹוְקמֹות 
ִמְלָחָמה ל  ׁשֶ ַאְזָעקֹות  ּבְ

ֹחל  ּכָ ד,  ּבַ ּבַ ִתי  ְ ַהּשׁ ִנְרָקם 
ָהֵעֶרב.  ל  ִנְפּתָ ֲחָלִלים  ּבַ

ְקָרַבִים,  ָעׂשּוי  ִני  ָ ַהּשׁ חּוט    .2
ָאָדם,  י  ָראׁשֵ  – קֹולֹות  ׁשְ ַהּמִ

יׁשֹור,  ַהּכִ ִהיא  ִמים  ּדָ ֲחִנית 
ֶלְך, ַהּפֶ מֹוט  הּוא  ָיצּוק  ְרֶזל  ּבַ

ַהּנּול ָרץ  ת  ׁשֶ ִמּקֶ ֵחץ  ּכְ
ָרב. ַהּקְ ל  ׁשֶ ָוֵעֶרב  ִתי  ׁשְ ּבִ

ַהּגֹוָרל נֹות  ּבְ ִאְרגּו  ן  ּכֵ ַעל 
ָאנּו. ִנְצחֹוֵננּו  ת  ֶרׁשֶ ֶאת 

לוחם ויקינגי עומד להרוג את בריאן בֹורּו. איור מתוך:
 .Vikings in Ireland, Dublin, 1921
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ת ָהֶרׁשֶ ֶאת  ֶחֶרב  ַלַהב  ּבְ  .3
ַוְלִקיְריֹות,  טֹווֹות  ָרב  ַהּקְ ֵדה  ִלׂשְ

ֵהן, טֹווֹות  לּופֹות  ׁשְ ֲחָרבֹות  ּבַ
יֹוְרְתִרימּול,  ִהיְלד,  ְסִויּפּול,  ַסְנְגִריד, 

ְבִקיַע, ּתַ ֲחִנית  ֵגן  ַהּמָ ֶאת 
ַהב. ַהּלַ ִיְכֹרת  ְזֵאב  ִניב  ּכְ

ְסָעָרה, רּוַח  ּכְ ִנְטֶוה    .4
ִנְטֶוה. גֹור  ַהּמָ ת  ֶרׁשֶ ֶאת 

ֶגל  ַהּדֶ ֵנס  ֶאת  ָנִניף  ה  ַעּתָ
ֶמֶלְך, ַעם  ּפַ ֵאי  א  ָנׂשָ ר  ֲאׁשֶ

ָרב ַהּקְ ַלֲחִזית  ּבֹו  ִנְפרֹץ 
ֵרֵעהּו. קֹוֵטל  יר  ָהַאּבִ ם  ׁשָ

ְסָעָרה, רּוַח  ּכְ ִנְטֶוה   .5
ִנְטֶוה. גֹור  ַהּמָ ת  ֶרׁשֶ ֶאת 

ֹתֶקף, ּבְ ֵנֵצא  ְך  ּכָ ְוַאַחר 
ֶלְך. ַהּמֶ ְלַצד  ֵנֵצא  ָרב  ַלּקְ
ֶבר ַהּגֶ ִיְרֶאה  ֲאַזי,  ֻאְמָלל 
ם,  ּדָ נֹוֶטֶפת  תֹו  ִצּנָ ֶאת 

ּגֹוְנדּול ְוֶאת  הּוא  ִיְרֶאה  ּגּוד  ֶאת 
ֶתר. ַהּכֶ ְנִסיְך  ְלַצד  עֹוְמדֹות 

ְסָעָרה, רּוַח  ּכְ ִנְטֶוה   .6
ִנְטֶוה. גֹור  ַהּמָ ת  ֶרׁשֶ ֶאת 
ַחְרּבֹו ִניף  ַהּמֵ ַעל  ִנְפֹרׂש 

ָוֶדֶגל. ֵנס  ל  ּכָ א  נֹוׂשֵ ְוַעל 
ֵמֶהם, ִאיׁש  ַעל  ָנחּוס  ְולֹא 

ָרב, ּקְ ּבַ ַהּלֹוֲחִמים  ין  ִמּבֵ
ְלִקיְריֹות ַהּוַ ל  ׁשֶ ְזכּוָתן  זֹו  י  ּכִ

ַהֲחָלִלים. ין  ִמּבֵ ִלְבחֹר 
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ָלט ִנׁשְ ָהִאי  ִיְהֶיה  ה  ַעּתָ  .7
ָנְכִרי, ֵמַעם  ּפֹוֵלׁש  ַיד  ּבְ
ְלִמְלָחָמה, ְצאּו  ּיֵ ׁשֶ ִמי 

ם. ּיָ ּבַ ַהְרֵחק  ף  ִמּכֵ ְלָכאן 
דֹול ַהּגָ ֶלְך  ַהּמֶ ה  ִהּנֵ

ׁש, ִמְתּבֹוׁשֵ לֹא  מֹותֹו,  ָקֵרב 
רֹאׁשֹו ין  ַמְרּכִ ִסיְך  ְוַהּנָ

ַהֲחִנית.  ֹחד  ְפֵני  ּבִ ָעֹמק 

ָהָאֶרץ ַעם  ַעִין  ֶהֶרף  ּכְ  .8
ֶבר, ָוׁשֶ ָיגֹון  ּתּוַגת  ֵיַדע 

ְדַעְך ּתִ לֹא  ׁשּוב  ּוְלעֹוָלם 
יֶהם. ָראׁשֵ ַעל  ְרָענּות  ַהּפֻ

ָיֵדינּו, ּבְ ת  ָהֶרׁשֶ ְסרּוָגה 
ֶקֶבר, ּכְ ּדֹוֵמם  ָרב  ַהּקְ ֵדה  ּוׂשְ

ַיַחד ם  ּגַ ה  ׁשָ ְוַיּבָ ָים  ַעל 
ֶטת. ּפֹוׁשֶ ְלָחָמה  ַהּמִ ׂשֹוַרת  ּבְ

ָהה ּוַבּלָ ֵאיִמים  ֲחזֹון   .9
ְתּבֹוֵנן: ַהּמִ ְלֵעין  ִנְגֶלה 

ָהָרִקיַע, ֶאת  ם  ַהּדָ ֵמִליט 
ַעל,  ִמּמַ רֹום  ֵמי  ׁשְ ּסּו  ּכֻ ָדם  ּבְ

ִני ׁשָ לֹוֵבׁש  ְוָהֲאִויר 
יִרים. ָהַאּבִ ְגֵרי  ּפִ ַדם  ּבְ

ם ִמְתַקּיֵ ֲחזֹוֵננּו  ְך  ּכָ
ֶחְפֵצנּו. ְוִנְהָיה  ָקם  ְוָכְך 
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ִמְתרֹוֵנן, יֵרנּו  ׁשִ ן  ּכֵ ַעל   .10
ִעיר ַהּצָ ֶלְך  ַלּמֶ ֵהיָדד 

ַוְלִקיְריֹות,  רּו,  ַסּפְ ִנְצחֹונֹו  ַעל 
ִמיעּו,  ַהׁשְ דֹול  ּגָ קֹול  ּבְ ַבְרֶכן  ּדְ

ָבֵרינּו  ּדְ ֶאת  ֹוֵמַע  ְוַהּשׁ
ן ּנֵ ִויׁשַ אֹוָתם  ִיְלַמד 

ְלֵמֵרָעיו ָהֵעת  בֹוא  ּבְ
ָוֶחֶרב. ֲחִנית  ָהאֹוֲחִזים 

ִנְתַמְהֵמּהַ לֹא  ְוָאנּו   .11
ף, ָהֻאּכָ ֶאל  ק  ּוְנַזּנֵ

ָיֵדנּו,  ּבְ ַהֶחֶרב  לּוָפה  ׁשְ
ְוָהְלָאה.  אן  ִמּכָ ַהְרֵחק  ַעט  ִנׁשְ

חלקה...  את  נוטלת  אחת  כל  לגזרים,  קרעוה  הכישור,  מן  הרשת  את  הן  תלשו  ...ואזי 
לצפון.  ושש  דרומה  מהן  שש  לדרכן,  ושעטו  לסוסיהן  זינקו 

הערות
יודעים דבר, וקרוב לוודאי שהשם הוא משחק  ַדָרָדר: על האיש, אם היה או לא היה, איננו  הפתיחה בפרוזה. 

 .vefr darratha(r) :מילים על הביטוי 'רשת ִחצים' המופיע במקור בבית הרביעי
ִמְקַלַעת: רשת, בהשאלה: קרב. אך במקרה זה גם התפקיד הגלוי של רשת ללכוד בה את הלוחמים המיועדים    .1

לבוא אל הוולהאלה. 
ּגּוד... ּגֹוְנדּול: Guðr, Göndul, שמות שתי ולקיריות. גונדול מוכרת לנו מוולוספו, בית 31.    .5

ִסיְך: סביר להניח שהכוונה לסיגטריג (Sigtrygg) אולפסון, מפקד גיס הוויקינגים בקרב קלֹונַטרף. אולפסון  ַהּנָ   .7
ְפֵני ֹחד ַהֲחִנית".  ין רֹאׁשֹו / ָעֹמק ּבִ ִסיְך ַמְרּכִ לא נטל חלק בקרב, מכאן משתמע הסרקזם בשורות: "ְוַהּנָ

�  �
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�
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Flokkr um Óláf Konung – ֶלְך אֹוָלף יר ָקָצר ַעל ַהֶמּ ִשׁ
 Bersi  – רסי  ּבֶ מאת: 

הפרטי  בשמו  יותר  הידוע   Skáldtorfuson  – סקאלדטֹורפּוסֹון  ברסי  האיסלנדי,  הסקאלד 
באי  בין  היה  היתר  בין  ה-11.  המאה  של  הראשונה  במחצית  ופעל  חי   ,Bersi  – 'ברסי' 
של  החצר  משורר  של  במעמד  זכה  בפרסומו  אך  אנגליה,  מלך  הגדול  קנוט  של  חצרו 
הנראה  ככל  ה-11,  המאה  בראשית  נורווגיה  שליט  שבדי  וסל  ַהקּונסֹון,   (Sveinn) סוויין 
את  כי  שטוען  מי  יש  זאת  עם  סאגות,  בכמה  נזכר  ברסי  ל-1015.   1000 שנת  בין 

אחר. משורר  כתב  לו  המיוחסים  השירים 
ַהראלדסון  אולף  לבין  בינו   ,(Nesjar) ֶנסיאר  קרב  בשם  לימים  שנודע  ַימי,  בקרב 
נאמן  שנותר  כיוון  עצמו,  וברסי  סוויין,  הובס  לכתר,  הטוען  נורווגי  נסיך   (Haraldsson)
את  כי  מספרת  האגדה  לכלא.  הושלך  המנצח,  בפני  להתרפס  בתוקף  וסירב  למלכו 
בבטן  בנחושתיים  כבול  בעודו  הסקאלד  חיבר   – שרדו  בלבד  מהם  ארבעה   – שיריו 

הכובש.  של  המפוארת  ספינתו 
ה-13.  המאה  מראשית   ,Óláfs saga helga  – אולף  של  בסאגה  מופיע  הקצר  השיר 

מאוחרים. עורכים  על־ידי  לשיר  ניתנה   FLOKKR UM ÓLÁF KONUNG הכותרת: 

הראלדסון.  אולף  בידי  שנלכד  לאחר  הספינה  בבטן  כבול  ברסי 
 .1899 אולף,  המלך  על  לסאגה   (Krohg) קרוג  כריסטיאן  מאת  איור 
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ֶלְך אֹוָלף יר ָקָצר ַעל ַהֶמּ ִשׁ

ָאַמְרּתָ  לֹום,"  ְלׁשָ "ֵלְך   .1
ִיט,  ַהּפַ ְלעֹוֵבד  ִלי, 

ים ּלִ ַהּמִ ֵאּלּו  ּבְ
ְלָך, ם  ּגַ י  ְבּתִ ֵהׁשַ

ָוִתיק. ְקָרבֹות  ִאיַלן 

י ִלּבִ ּבְ י  ָאַמְרּתִ  .2
עֹוד, הֹות  ּתַ ְלִהׁשְ ּלֹא  ׁשֶ

י ָמַכְרּתִ ִמּלֹוַתי  ֶאת 
ָקִניִתי  ּבֹו  ׁשֶ ִחיר  ּמְ ּבַ

ֶתם. ַהּכֶ נֹוֵתן  ד  ִמּיַ

ָרִאיִתי, ים  ָקׁשִ ְקָרבֹות   .3
י, ִנְלַחְמּתִ ו  ַיְחּדָ ְסֵוין  ִעם 

ַהב  ַהּלַ ִצְלצּול  ֵמָאז 
דֹול. ּגָ קֹול  ּבְ ר  ִזּמֵ

ַהּיֹום ְוַעד  ֵמָאז   .4
ָלַדַעת ה  ֶאְזּכֶ לֹא  ׁשּוב 
ֶמֶלְך אֹו  ָנִסיְך  יר,  ַאּבִ

ּנּו.  ִמּמֶ ֲעֶלה  ַהּנַ

ִים ּתַ ְנֻחׁשְ ּבִ ָנה  ׁשָ  .5
ֶבֶטן ּבְ בּול  ּכָ ֲאִני 

דֹוָלה.  ּגְ ֵאר  ּפְ ְסִפיַנת 
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ֶחֶרב, ּבַ ְמנֹוֵפף  הֹו,   .6
מּוְלָך,  ס  ֶאְתַרּפֵ לֹא 

ֶאְזַחל לֹא  ְלַרְגֶליָך 
י, ַמְלּכִ ֶאְבּגֹד,  ְולֹא 

סּוִרים, ַהּמְ ֵרַעי  ּבְ
ֶלְך, ַהּמֶ ָחְצִני,  ְוֶאת 

ֵמֶהם. ֲאַנֵער  לֹא 

אֹוְיֶביָך ֶאת  י  ּכִ ַאף    .7
ָאז  ֵאי  ְנעּוַרי  ּבִ

ם.  ִקְרּבָ ּבְ יִתי  ּלִ ּגִ

הערות
כותרת. שיר קצר. הכוונה ל־FLOKKR. נוסח של שיר קצר ללא פזמון חוזר.

ִיט: בהשאלה, משורר. ְלעֹוֵבד ַהּפַ   .1
ִאיַלן ְקָרבֹות ָוִתיק: בהשאלה, לוחם בעל ניסיון.  

ֶתם: הכוונה ככל הנראה לאודין, מי שהקריב את עינו השמאלית תמורת חוכמת השירה, אף כי לא  נֹוֵתן ַהּכֶ   .2
בהכרח נודע במתת זהב למשוררים.

ֶחֶרב: לוחם. ְמנֹוֵפף ּבַ   .6

�  �
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Völsa þáttr – וֹוְלִסי ה ּבְ ַמֲעׂשֶ

הערת מבוא

המשלב  שלפנינו,  הסיפור 
בחלק  כמקובל  ושיר  פרוזה 
הנורדית,  הסאגה  מן  ניכר 
אֹוָלף  של  בסאגה  פרק  הוא 
 ,Óláfs saga helga  – הקדוש 
פלטיירבוק  יד  בכתב  שנשמר 

 .Flateyjarbók  –
במאה  שנכתבה  הסאגה, 
ה-14,  מספרת את מוצאותיו 
הקדוש  אולף  המלך  של 
ומסעותיו   (1030-1015)
הפרק  ארצו.  נורבגיה  ברחבי 
תיאור משעשע  הוא  שלפנינו 
של פולחן הפאלוס הפגאני – 
כאשר שמו של איבר הזכרות 
 Völsi – במקרה זה הוא וֹולסי
שם  הקדוש  המלך  וכיצד   –

קץ.  לו 
פולחן  כי  היא  הסברה 
באלת  קשור  הנורדי  הפאלוס 
מֹורניר  הנפילה  הפריון, 

2.Mörnir  –
טּורוויל־ פי  על  הפאלוס, 
האל  של  סמלו  הוא  טרה,  ּפֶ

אבר  לבש  ובו  באופסלה,  ְפֵרי  של  פסלו  ניצב  לפיה  העבר,  מן  עדות  פי  על  זאת  ְפֵרי, 
ענק.  ממדי  הנורדי  האליל  של  מינו 

 Gabriel Turville-Petre “The Cult of Freyr in the Evening of Paganism” Proceedings of the Leeds ראו:  להרחבה   2
.Philosophical and Literary Society 111(6, 1935)

ויגלנד  גוסטב  אוסלו.  ויגלנד,  של  הפסלים  גן  המונולית. 
Vigeland, 1944. המונולית מורכב מדמויות אדם חבוקות   –
של  ביסודו  אולם  האנושי.  החום  את  לייצג  ונועד  בזו  זו 
לגובה  המתרומם  בעולם,  ביותר  הגדול  הפאלוס  זהו  דבר 

ומעלה.  מטר   12 של 

�



489
שירת הסקאלדים

וֹוְלִסי ה ּבְ ַמֲעׂשֶ
בצפון  ימים  ף  ּכֵ על  החיים  הזקנה,  ואשתו  ישיש  איכר  על  מסופר  עתיקה  בשירה 
ומדרך המלך.  יישוב  ספינות מלחמה, הרחק ממקומות  למעגן  נורווגיה, במקום הסמוך 

השירה:  את  הפותחות  השורות  פי  על  זאת  ובת,  בן  ילדים,  שני  לזוג 

יׁש ָיׁשִ ֶבר  ּגֶ
ֵקָנה ַהּזְ ּתֹו  ְוִאׁשְ

ף ּכֵ ַעל  ָחיּו 
נֹוַדע. לֹא  מֹו  ּוׁשְ

ן, ּבֵ ָלֶהם  ְוָהָיה 
חּור, ַהּבָ ָזָהב 

ת, ּבַ ָלֶהם  ְוָהְיָתה 
ָהַעְלָמה. ְנבֹוָנה 

וגם שני עבדים להם, עבד ואמה. היה האיכר נבון אך אדיש ונרפה, ואשתו השתלטנית 
הפכפך  אך  טובה,  רוח  בעל  בחלקו,  שמח  הבן  היה  הבית.  משק  את  שניהלה  היא 
בריא  בהיגיון  ניחנה  יישוב,  גדלה הרחק ממקום  כי  אף  בוגרת ממנו,  לצון. הבת,  וחומד 
האמת  אמונת  שמה.  לֹוריר  גדולה,  ציד  כלבת  של  בעליה  היה  האיכר  זריזה.  וחשיבה 

זו. לחבורה  נודעה  לא 
וכיוון  סוס,  בשר  אוכלים  אלילים  עובדי  האיכר.  של  סוסו  מת  הסתיו  בשלהי 
פושטים  עודם  בבשרה.  שימוש  לעשות  אומר  גמרו  וכרסתנית,  דשנה  הבהמה  שהייתה 
הפרים  בעלי־החיים  לכל  העניק  שהטבע  האבר  את  כרת  והעבד  הסוס,  של  עורו  את 
שהעבד  כיוון  קדם.  משוררי  בפי  'מיטלטל'  קרי:  וינגּול,  והקרוי  בעילה,  ידי  על  ורבים 
ונטל  בידו  המיטלטל  את  תפס  צוחק,  הבן,  אליו  רץ  להשליכו,  וביקש  האיבר  את  כרת 

הביתה.  אותו 
לעיניהם,  המיטלטל  את  הבן  טלטל  והאמה.  אחותו  אמו,  הזאת  בעת  ישבו  בבית 

הבאים:  המשפטים  את  מפיו  ופולט  חידוד  דברי  משמיע  צועק,  צוחק, 

יט ְלַהּבִ ּתּוְכלּו  אן  "ּכָ
ֶהָחסֹון ֶאְברֹו  ּבְ

ַהּסּוִסים ֲאִבי  ל  ׁשֶ
ְטנֹו. ִמּבִ ְכַרת  ּנִ ׁשֶ
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ה, ַהּזֶ ַהּוֹוְלִסי  י  ּכִ
ַהּטֹוָבה,  ֲאָמִתי 

ַרְגַלִיְך,  ין  ּבֵ ֹקט  ִיׁשְ לֹא 
מֹון."  ּמָ ׁשִ יל  ַיּפִ לֹא 

מביתם.  המתועב  החפץ  את  לסלק  באחיה  הפצירה  האיכר  ובת  האמה,  בצחוק  פרצה 
להשליך  ואמרה שאין טעם  בנה,  מידי  האיבר  את  לקחה  קמה ממקומה,  הישישה  האם 
דבר שניתן לעשות בו שימוש. היא פנתה למטבח, ייבשה היטב את האיבר, עטפה אותו 

בתיבה. והניחה  יירקב,  לבל  אחרים  מרפא  ועשבי  כרישה  עלי  עם  יחד  פשתן  בבד 
נושאת  ימי הסתיו הייתה האם מחליפה בכל ערב את הצמחים בחבילה,  בכל אותם 
מלאכות  בשאר  כהרגלה  לטפל  חדלה  ולא  אלוהיה,  הוא  היה  כאילו  תפילה  האיבר  אל 

ביתה.
האישה  כאשר  זקוף  לעמוד  בכוחו  שהיה  עד  הרשע  לחשי  בכוח  וגדל  הלך  הדבר 

ממנו.  זאת  ביקשה  הזקנה 
אט אט הפך המעשה למנהג, ובכל ערב נשאה הזקנה את הדבר לחדר משכבה ושם 
בתורו  אותו  שמסר  לבעלה,  הדבר  את  מוסרת  הייתה  אזי  לחש.  דברי  מעליו  השמיעה 

האמה. לידי  הדבר  שבא  עד  בתו,  או  לבנו 
כל מי שהיה הדבר בידו השמיע מעליו לחשים, ומתוֶכן הדברים שלחש אפשר היה 

הדבר.  אל  יחסו  על  ללמוד 
קנוט.  המלך  בפקודת  ארצו  את  לנטוש  נאלץ  אולף  והמלך  המקרה  רצה  אחד  יום 
הים  לחוף  ף  הּכֵ בדבר  השמועה  הצפוני.  החוף  אל  להפליג  ספינותיו  על  ציווה  אולף 
דת  של  בחיקה  הֶצלם  עובדי  שהכָנסת  וכיוון  לאוזניו,  הגיעה  האלילים  עובדי  ושוכניו 
האמת בערה בלבו, פקד על נווט ספינתו לשנות את הכיוון ולהפליג אל המעגן שלרגלי 

למקום. הגיעו  הערביים  בין  יום  באותו  ועוד  בידיהם,  סייעה  הרוח  הכף. 
המלך ציווה לפרוש סוכך על הסיפון, ואמר לאנשיו שיהיה עליהם לעשות כאן את 

האיכר. של  בחוותו  לבקר  יוצא  הוא  בעוד  הלילה 
קֹולּברּוַנרסקאלד.1 ותֹורמּוד  ַארָנסֹון  ִפין  התלוו  המלך  אל 

הערב רד, החבורה חבשה גלימות אפורות על בגדיה, ופנתה ללכת בדרך אל החווה. 
החדר,  מרכז  אל  הקרוב  במקום  ישב  פין  ספסל.  על  ישבו  ההסבה,  חדר  אל  כיוון שבאו 
תורמוד באמצע, והמלך קרוב אל דלת הכניסה. השלושה ישבו והמתינו. בינתיים ירדה 

החדר. אל  בא  לא  איש  אבל  החשכה, 
ושאלה  לשלום  אותם  בירכה  הנערה  מאור.  ובידיה  האיכר  של  בתו  נכנסה  לבסוף 

'ְגרימּור'.2 הוא  שמם  כי  השיבו  השלושה  כל  אך  לשמותיהם. 
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קרוב  מקומו  את  שתפס  בזה  בעיקר  באורחים,  והתבוננה  נרות  הדליקה  הבת 
לדלת. 

לאמור: הבת  דיברה  המטבח  אל  ללכת  פנתה  בטרם 

ֵעיַני  ְרֶאיָנה  "ּתִ
ָהאֹוְרִחים  ִלימֹות  ּגְ ֶאת 

י,  ּוֶמׁשִ ז  ּפָ ָהעֹוִטים 
ֵעיַני. ּבְ ֵחן  ִאים  נֹוׂשְ

ְוָאמּות ן  ִיּתֵ ִמי 
ָלֶכם, י  ְרּתִ ַקּ ׁשִ ִאם 
ֶלְך ַהּמֶ אֹוָלף  ֶאת 
יֵניֶהם." ּבֵ ֲאַזֶהה 

שראו  מה  על  דבר  תגידי  לא  את,  נבונה  שעלמה  "כיוון  אליה:  הקרוב  האורח  דיבר  אזי 
נכנס האיכר עצמו, מלּווה  ובמהרה  נפלה שתיקה. בת האיכר עזבה את החדר,  עינייך." 
ובסמוך להם העבד. השלושה התלוצצו על חשבון  בנו לצדו  ישב האיכר,  ובעבדו.  בבנו 

האורחים. של  הנימוס  מנהגי 
לצד  והאמה  אחיה,  לצד  ישבה  האיכר  בת  המאכלים.  והוגשו  השולחן  נערך  אזי 
אשת  הגיעה  אחרונה  רעהו.  לצד  איש  ישבו  גרימור  המכונים  הגברים  שלושת  העבד. 
הקבילה  לא  המסופר  פי  על  בעלה.  לצד  והתיישבה  בידיה,  וולסי  את  נושאת  האיכר, 
ברכי  על  אותו  הניחה  העטיפה,  מן  וולסי  את  חילצה  אלא  האורחים,  פני  את  הזקנה 

לאמור:  ודיברה  הבעל 

ְוָעִביָת,  ַדְלּתָ  "ּגָ
וֹוְלִסי,   , ְפּתָ ּקַ ִהְזּדַ ם  ּגַ

ן ּתָ ׁשְ ּפִ ַבד  ּבְ ָעטּוף 
א. ַמְרּפֵ ּוְבִצְמֵחי 
ִפיָלה3  ַהּנְ ה  ְזּכֶ ּתִ
דֹוׁש. ַהּקָ ֵחֶפץ  ּבַ

ו ַעְכׁשָ ֲעִלי,  ּבַ ַאְך, 
וֹוְלִסי." ֶאת  ה  ַאּתָ ל  ַקּבֵ

לאמור: ודיבר  הדבר  את  קיבל  אך  צונן,  בקול  הבעל  השיב 
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ֲאִני  ָעָליו  ּבְ "לּו 
דֹוׁש, ַהּקָ וֹוְלִסי  ל  ׁשֶ

ָהִייִתי  לֹא  ָהֶעֶרב 
ָלַעִין. אֹותֹו  יג  ַמּצִ

ִפיָלה  ַהּנְ ְחִזיק  ּתַ
דֹוׁש. ַהּקָ ֵחֶפץ  ּבַ

ִני, ּבְ ָעֶליָך,  ה  ַעּתָ
וֹוְלִסי."  ֶאת  ָיְדָך  ּבְ ִלּטֹל 

אחותו  לידי  מסר  למעלה,  אותו  הניף  אביו,  מידי  וולסי  את  האיכר  של  בנו  נטל 
ואמר:

ֲאָמהֹות ֵבאָנה  "ּתָ
ֶרג, ַהּזֶ ֶאת  ֵאַלִיְך 

ְיִהי  ְוָהֵאיָבר 
ֶזה. ַלְיָלה  ּבְ ָרֹטב 
ִפיָלה  ַהּנְ ְחִזיק  ּתַ
דֹוׁש. ַהּקָ ֵחֶפץ  ּבַ
ה  ַעּתָ ַוֲאחֹוִתי, 

וֹוְלִסי."  ֶאת  ַאּתְ  ָנא  ִקי  ַחּבְ

בביתה,  לכבד את המסורת  עליה  כיוון שהיה  אך  לה,  מן החפץ שניתן  הבת  נפעמה  לא 
לאמור: ודיברה  בהיסוס,  אותו  נטלה 

י ְעּתִ ּבַ ִנׁשְ ֶגְפיּון4  "ּבְ
ָהֵאִלים ַאר  ּוִבׁשְ
ְרצֹוִני ֶזה  ֵאין  ׁשֶ

ָלַגַעת. ֶזה  ֵחֶפץ  ּבְ
ִפיָלה  ַהּנְ ְחִזיק  ּתַ
דֹוׁש. ַהּקָ ֵחֶפץ  ּבַ

ּתֹוְרָך י,  ַעְבּדִ ה,  ְוַעּתָ
וֹוְלִסי." ֶאת  ִלּטֹל  ָיְדָך  ּבְ



493
שירת הסקאלדים

דבריו:  היו  ואלו  בידו,  החפץ  את  קיבל  העבד 

ָהִייִתי ָעָמל  יֹום  "ּבְ
ֶלֶחם ל  ׁשֶ ַפת  ּבְ ּבֹוֵחר 

ַלֵחְך,  ָטִעים  ָעֶבה, 
ֶזה.  וֹוְלִסי  ּבְ ְולֹא 
ִפיָלה  ַהּנְ ְחִזיק  ּתַ
דֹוׁש. ַהּקָ ֵחֶפץ  ּבַ

ָאָמה,  ּתֹוֵרְך,  ה  ַעּתָ
ַדִיְך."  ׁשָ ין  ּבֵ ִקיהּו  ַחּבְ

לאמור:  ודיברה  ליטפה  חיקה,  אל  חיבקה  בידיה,  רכות  האיבר  את  האמה  נטלה 

אּוַכל  לֹא  "ָלֶבַטח 
ׁשּוָקִתי ּתְ ַעל  ִלְגּבֹר 

תֹוִכי. ּבְ אֹוְתָך  ִלְתֹחב 
ַכְבנּו ׁשָ ְלַבד  ַרק  לּו 

ָוַנַחת. ה  ֶחְמּדָ רֹוִוים 
ִפיָלה  ַהּנְ ְחִזיק  ּתַ
דֹוׁש. ַהּקָ ֵחֶפץ  ּבַ

אֹוְרֵחינּו, ִרימּור  ּגְ ו,  ַעְכׁשָ
וֹוְלִסי."  ֶאת  יֵדיֶכם  ּבִ ְטלּו 

ואמר: בידו  פין  אותו  נטל 

ְסִפיָנִתי "ִהְפִליָגה 
ְסֹפר, ֵאין  חֹוִפים  ֵני  ּפְ ַעל 

ְזִריזֹות  ח  ַמּלָ ְיֵדי 
יָה. ִמְפָרׂשֶ ֵהִניפּו 
ִפיָלה  ַהּנְ ְחִזיק  ּתַ
דֹוׁש. ַהּקָ ֵחֶפץ  ּבַ

ֵרִעי, ִרימּור  ּגְ ה,  ַעּתָ
וֹוְלִסי." ֶאת  ָיְדָך  ּבְ ֹטל 
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וולסי,  של  צורתו  את  ובעניין  מקרוב  שבחן  תורמוד,  של  לידו  החפץ  את  מסר  הוא 
ודיבר: מאולצות  חייך 

ַרּבֹות, י  "ָנַדְדּתִ
עֹוד ָרִאיִתי  לֹא  ַאְך 
ַמְחִליף ָזקּוף  ֵאיָבר 

ַסְפָסל. ַעל  ָיַדִים 
ִפיָלה  ַהּנְ ְחִזיק  ּתַ
דֹוׁש. ַהּקָ ֵחֶפץ  ּבַ

וֹוְלִסי, ֶאת  ל  ַקּבֵ ה  ַעּתָ
ד."  ַהְמַפּקֵ ִרימּור  ּגְ

ואמר: בידו  המלך  אותו  נטל 

ָהִייִתי ְסִפינֹות  ְרִניט  ַקּבַ
ט, ַנּוָ ּוְבַחְרטֹום 

יִתי  ִצּוִ ָיסֹות  ּגְ יא  ַמְצּבִ ּכְ
ָרב. ּקְ ּבַ לֹוֲחִמים  ַעל 

ִפיָלה  ַהּנְ ְחִזיק  ּתַ
דֹוׁש. ַהּקָ ֵחֶפץ  ּבַ

ַהּזֹאת ָוָעה  ַהּזְ ַאְך 
ְלֶכֶלב." יָמה  ְמׂשִ ִהיא 

ראתה  כאשר  הציד.  כלבת  מיד  אותו  לכדה  שם  לרצפה,  החפץ  את  המלך  השליך  אזי 
לאמור:  ודיברה  ממקומה  נחרדת  זינקה  היא  הזקנה  זאת 

ֶזה ֶבר  ּגֶ "ּוִמיהּו 
ָקרּוא  לֹא  אֹוֵרַח 

ִליְך ַמׁשְ ָלִבים  ּכְ ּלַ ׁשֶ
ִמּכֹל? ָקדֹוש  ִריד  ׂשָ

ַלֲעֹבר  ִלי  ִעְזרּו 
ֲאַזי ן,  ְפּתָ ַהִמּ ֶאת 
ֹכִחי ּבְ ִאם  ֶאְרֶאה 
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יָה.  ִמּפִ אֹותֹו  ץ  ְלַחּלֵ
ָבר, ַלּדָ יִחי  ַהּנִ

ַעת, ִמְרׁשַ ה  ְלּבָ ּכַ לֹוִריר, 
אֹוָתְך ֶאְרֶאה  ּלֹא  ׁשֶ

ַהֵחֶפץ."  ֶאת  ּבֹוַלַעת 

זיהו אותו, הטיף אולף את דתו לבני הבית.  וכיוון שהכול  אזי פשט המלך את המסווה, 
הזקנה,  רעייתו  דעת  נתקררה  לא  לב,  בחפץ  המלך  דברי  את  קיבל  שהאיכר  בעוד  אך 
דת  חיק  אל  אותה  גם  להכניס  המלך  בידי  עלה  ממעל  הבורא  ובעזרת  רב  בדוחק  ורק 
הדת  מנהגי  על  הכול  שמרו  ומאז  הבית,  בני  את  כיאות  הטביל  החצר  כומר  האמת. 
כהלכתה. כיוון שלמדו את תורתם וידעו את הבורא, למדו לדעת כי היו דרכיהם מקדם 

הישר.  לאדם  יאים  ואינם  מרושעים  ומעשיהם  נלוזות, 
אמונת  סילוק  הרשע,  בעקירת  ימיו  כל  עסוק  אולף  המלך  היה  כי  הדבר  ומעיד 
יישוב.  במקומות  והן  נורווגיה  הצפון של  בירכתי  הרחק  הן  זאת  כישוף,  ולחשי  אלילים 
של  רצונו  פי  על  ופעל  האיש  עשה  עלילותיו,  כבשאר  אלו,  שבמעשיו  הדבר  מלמדנו 

הבורא. 

הערות 
פין ארנסון: Arnason הנורווגי נמנה עם נאמני המלך אולף. על פי סנורי סטורלוסון יצא פין אל חצר המלך    .1
בדנמרק, שם זכה למעמד אצולה ורוב קניין. תֹורמּוד Kolbrunarskald, פייטן איסלנדי, משורר בחצרו של 

אולף. 
גרימור: Grímur. מילולית, נסתר, מתחזה, מתחפש. זהו מוטיב חוזר בסאגה הנורדית, וראו את שירת תרים    .2

באדה הפיוטית, בה תור מתחפש לאישה. 
ִפיָלה: במקור mörnir, ראו הערת מבוא. ה ַהּנְ ְזּכֶ ּתִ   .3

ְפיּון: ראו "לוח הנפשות הפועלות" בכרך זה.  ּגֶ   .4
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ָהרּוִנים יַרת  ׁשִ

הערת מבוא

הרונים  סמלי  מעמד  את  תיאר  לספירה,  הראשונה  במאה  טקיטוס,  קורנליוס  כבר 
הגרמאנים: שבטי  בקרב  הנבואי  וערכם 

בקרב  מאשר  יותר  ושגורה  מקובלת  גרמניה)  שבטי  (בקרב  הפור  הטלת 
מהם  אחד  למדי.  פשוטה  היא  הגרמאנית  הפור  הטלת  אחרים.  עמים 
וגוזר אותו לשלושה חלקים שעליהם סימנים  כורת ענף מעץ נושא פרי, 
לבנה.  בד  יריעת  על  סדר  ללא  אותם  משליך  הוא  מראש.  גולפו  אשר 
המשפחה  אבי  או  בפומבי,  נערכת  הפור  הטלת  אם   – הקהילה  כהן  אזי 
האלים  התערבות  את  שביקש  כיוון   – ביתו  בני  בקרב  נערך  הדבר  אם 
את  ומפרש  הענף,  חלקי  שלושת  את  נוטל  למרום,  נשואות  עיניו  בעוד 

הכתוב.1 פי  על  משמעותם 

אמורים  הם  בלבד.  הקדום  הגרמאני  האלף־בית  סימני  אינם  הרונים  סמלי  כן,  כי  הנה 
רונים  האטימולוגי:  המוצא  ומכאן  אדם,  של  גורלו  לגזור  ואף  נבואה  בקרבם  לשאת 
Rune פירושו "דבר סוד, מסתורין, לחשים". אזכורו של טקיטוס מן המאה הראשונה   –
לפיכך  ההנחה  הרונים.  אודות  בידינו  המצויה  ביותר  המוקדמת  העדות  הוא  לספירה 
עד  ונמשך  הנוצרית,  הספירה  לראשית  סמוך  שם  אי  החל  הרוני  בכתב  שהשימוש  היא 
הוויקינגים  בידי  גילויה  על  עדות  היווה  באמריקה  רונים  לוחות  איתור  ה-17.  המאה 

קולומבוס.  לפני  רב  זמן 
להם  מעניקה   – שגוי  תרגום  יהיה  'אותיות'   – הרונים  סמלי  של  המסתורין  תכונת 
הכתיב  בשיטות  כמקובל   – הצליל  של  הפונטית  לסגולה  מעבר  החורגת  משמעות 
מעשית  משמעות  רוני  סמל  לכל  ולטינית.  יוונית  מעברית,  החל  באירופה  שהתפתחו 
אחד  לכל  הקשור  יומין  עתיק  סיפור  מסתתר  ומאחוריהן  אחת,  ובעונה  בעת  ומופשטת 

הנורדי.  הפנתיאון  מאלי  לאחד  רוב  פי  ועל  הסמלים  מן 

גרמניה, פרק 10.   1
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שניתנה  האלוהית  החוכמה  את  בקרבם  המכילים  הרונים,  האלוהי של  המוצא  מכאן 
במהלך  אשר  הנורדית,  הסאגה  באלי  הבכיר  אודין,  זה  היה  בריאתו.  עם  האנושי  למין 
חניתו,  על  ומשופד  האיגדרסיל  עץ  ענף  על  תלוי  בעודו  לילות,  ותשעה  ימים  תשעה 
את  אודין  מסר  יותר  מאוחר  כוחו.  והתעצם  חוכמתו  גאתה  כך  הרונים.  בחוכמת  זכה 
הוא  המרום,  שמי  וכרֹוז  האלים  משכנות  שומר  וַהְיְמָדל,  ְפֵרָיה.  לאלה  הרונים  סודות 

הרונים.  חוכמת  את  האדם  בני  את  שלימד 
אבן.  על  להנציחם  תבעה  המיוחדת  סגולתם  אך  קלף,  על  אמנם  נכתבו  הרונים 
הגילוף באבן ִחייב קווים ישרים ופשוטים, מכאן מה שמכונה "הסגנון הקווי" של הכתב 

הרוני.2
הסמל  של  עיקרו  היה  והמטפורי  הסמלי  הערך  אם  כי  הפונטי  הצליל  שלא  מאחר 
למשל  כך  הפונטי.  האלף־בית  מן  לנו  המוכר  מזה  קטן  היה  הסמלים  ר  ִמסּפַ הרוני, 
האנגלים  הסקסונים,  פלישת  עם   .16 על  עלה  לא  בסקנדינביה  הרונים  סמלי  מספר 
הגרסה  של  הסופי  ומספרה  נוספים,  סימנים  שמונה  לכתב  נוספו  לבריטניה,  והיוטים 

סמלים.3   24 מנה  אנגלו־סקסונית,  המכונה  הרונית 

 Bruce Runic and Heroic Poems of the Old Teutonic Peoples, London, 1915 למחקר מרתק בנושא ראו את   2
.Dickins

וראו  הרשימה,  את  הפותחים  הסמלים  שבעת  של  צירוף  הוא   Futhorc  ,Anglo-Saxon Futhorc הוא  המדויק  הכינוי    3
להלן.

�
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שירת הרונים
של  המקובל  במובן  בשירתו  להתפאר  העלום  הסקאלד  כיֵוון  אלו  בשירות  אם  רב  ספק 
כיֵוון  לא  לבטח  למלך.  או  לנסיך  שבחים  מגילת  או  משל  בלדה,  לחבר  היינו:  המילה, 
שהוא  כל  הפיוטית.  האדה  או  סטּורלּוסֹון  ְסנֹורי  של  הסאגות  מסוג  אפית  שירה  לחבר 
ככל הנראה – מילון ערכים שיהיה  ניסיון להעניק לפייטן – המתחיל,  אינו אלא  ביקש 
ניבים, האמורה  או  זוהי אפוא רשימה של מטפורות, מטבעות לשון  לו לעזר בחיבוריו. 
זה לשמור על המורשת הפיוטית. אין לדעת  ובאופן  להעניק לכתוב את סגולת השירה 
בזאת  המוגשות   – שגוי  כאמור,  יהיה,  'שירים'  הביטוי   – הפיוט  יחידות  שלוש  אם 
מדובר  למעשה  בלבד.  מקטעים  אלה  שמא  או  עצמן  בפני  כישויות  עומדות  לקורא 
ואנגלו־סקסונית.  נורווגית  איסלנדית,  גרסאות:  בשלוש  המוגשת  פיוט  יחידת  באותה 
במאה  מאוחרת  האנגלו־סקסונית  העשירית,  המאה  מן  הנראה  ככל  הן  הראשונות  שתי 
בגרסה  ניכר  הטהורה,  הפגאניות  ברוח  כתובות  הראשונות  ששתי  בעוד  בקירוב.  שנים 

נוצריים.4 תכנים  לשזור   – משהו  שמסורבל  הגם   – ניסיון  האנגלו־סקסונית 
משמעות  את  הקיצור  בתכלית  מביאה  אלה  גרסאותיה  שלוש  על  הרונים  שירת 
אלו  היבטים  שני  השלילי.  קרי:  והיפוכו,  החיובי  נגזרותיו,  שני  על  רוב  פי  על  הסמל, 
אמורים להעניק לסמל את עוצמתו העל־טבעית, המהווה בסיס לפרשנותו של הקוסם 
המומחה לשפת הרונים הנסתרת בסמלים (וראו את המובאה מטקיטוס לעיל). אולם מן 
הסאגה  על  האמון  העשירית,  או  התשיעית  במאה  האנגלו־סקסוני  שבעיני  לזכור  הדין 
האנושי,  המין  לבני  ובינם  עצמם  לבין  ַאסַגרד  אלי  בין  השונות  הזיקות  ועל  הנורדית 
של  הרחב  המנעד  עם  להתמודד  ניסיון  להלן  שיעור.  לאין  ורחבה  עמוקה  המשמעות 
וזאת בשלוש   –   FEHU  – פהו  בסדרה, האות  לאות־סמל הראשונה  ביחס  הפרשנות 

(בהתאמה). והאיסלנדית  הנורווגית  האנגלו־סקסונית,  הגרסאות: 
בית  הכלכלי של משק  בקר – הבסיס  ִמקנה,  הוא    ,  FEHU המילולי של  התרגום 
 ,Pecunia בחברה אגררית, המונח הקרוב ביותר ליחידת כסף. זאת בדומה לביטוי הרומי 
על  ועושר  קניין  המבטא  הסמל  של  החומרי  ערכו  מכאן  בקר.  קרי:   Pecudes-מ הנגזר 

נגזרותיו.

זֹאת ְוִעם  ָלִאיׁש,  ר  אֹׁשֶ הּוא  ר  ָהעֹׁשֶ
ַהּבֹוֵרא  ֵעיֵני  ּבְ ֵחן  ִלְמצֹא  ֶחְפצֹו  ִאם 

ה.  ֶחְמּדָ ּבְ ָידֹו  ֶאת  ִיְקּפֹץ  ל  ּבַ

השיר  של  הפגאניים  לתכניו  גמורה  בסתירה  העומד  הנורווגית,  בגרסה  ַהֶחֶלד"  ֶאת  ית  ֵראׁשִ ּבְ ָרא  ּבָ "ֵיׁשּוַע  המשפט:    4
עצמו, הוא תוספת מאוחרת של הנזיר המעתיק עלום השם.
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*

ִית, ּבַ ֵני  ּבְ ין  ּבֵ ְלָמדֹון  ָמקֹור   – ר  ָהֹעׁשֶ
ֵאב. ַהּזְ ׁשֹוֵכן  ַער  ּיַ ּבַ

*

ר ֹעׁשֶ
ַאִחים. ין  ּבֵ דֹון  ַהּמָ ת  ִעּלַ

ָחׁש. ַהּנָ ּוְנִתיב  ָים  ֵלב  ּבְ ָהֵאׁש  הּוא 

הגרסה האנגלו־סקסונית היא האופטימית מבין השלוש. העושר, אם ייעשה בו שימוש 
נכון, יביא ברכה לבעל הקניין. בגרסה הנורווגית נמשל העושר לזאב – דימוי רב עוצמה, 

כאחד.  אדם  ובני  אלים  של  הגדול  אויבם  הוא  הנורדית  במיתולוגיה  הזאב  שכן 
מביא  לזאב  העושר  דימוי  על  בנוסף  ביותר:  הפסימית  היא  האיסלנדית  הגרסה 
נחש  דוגמת  והאדם,  האלים  עולם  של  המסורתי  אויבו  הוא  אף  הנחש.  את  המשל 
בלב  האש  משל  את  גם  המחבר  מביא  בכך,  די  לא  וכמו  ומלואו.  עולם  החובק  מידַגרד 

מלחיה. על  ספינה  המכלה  ים, 
בקר  הכולל  הִמקנה,  סמל 
של  בדמיונו  מתקשר  וחזירים, 
איש ימי הביניים הנורדי ישירות 
השוורים  קורבנות  הקרבת  עם 
ְפֵרָיה, וחזיר הבר מתקשר  לאלה 
של  דמותו  ואכן,  ְפֵרי.  האל  עם 
חזיר הבר – משל לעוז ולעוצמה 
המפתח  מסמלי  אחד  היא   –

הנורדית.  במיתולוגיה 
הבר  חזיר  צלמית  למשל  כך 
הוויקינגים,  קסדות  את  פיארה 
הלמות  מפני  כמגן  והן  כסמל  הן 
להב החרב על ראשו של הלוחם. 
ְפֵרָיה  שברשות  בריסינג  רביד 
העושר,  של  סמלו  אמנם  הוא 

המאה   ,(Grange) גרנג'  קסדת  על  הבר  חזיר  צלמית 
בריטניה. בדרבישייר,  ארכיאולוגי  אתר  ה-7, 
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חרשי  גמדים,  לארבעה  חסדיה  את  שהעניקה  לאחר  בו  זכתה  ְפֵרָיה  היפוכו.  של  גם  אך 
והפיכתה  לבריטניה  הנצרות  חדירת  עם  בתולים.  ביתוק  של  סמל  היא  ְפֵרָיה   – ברזל 
הנורדי  הפנתיאון  אלי  הפכו  השמינית,  במאה  אוגוסטינוס  בימי  כבר  השלטת  לאמונה 
איחר  לא  המכשפות  ציד  המכשפות.  כפטרונית  נקבע  ְפֵרָיה  של  ומקומה  שדים,  לַכת 
הגדול.  האויב  עתה  היא  האנושי,  המין  עם  המיטיבה  הפגאנית,  ְפֵרָיה  והנה  להגיע, 

הרשע.  למקור  העושר  של  הפיכתו  מכאן 
 23 שאר  לכל  דוגמה  היא  בלבד  הראשון  הרוני  לסמל  שלעיל  הקצרה  ההתייחסות 
המיתולוגיה  של  נדלה  בלתי  מאגר  הם  יחדיו  וכולם  בנפרד  מהם  אחד  שכל  הסמלים, 

השונות. בסאגות  ביטוי  לידי  באה  שהיא  כפי  הנורדית, 

�  � �
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Futhorc – האלף־בית הרוני בגרסתו האנגלו־סקסונית

בקר.   .Fehu פהו.  פ.   
נגזרותיו: פחדנות,  קניין, שפע, תוחלת, עושר ואושר. היפוכו: התרוששות, כישלון על 

דיכאון.  עבדות,  עוני, 

 .Aurochs אורוז.  אּו.   
שור הבר. עוצמה, שאיפה, בריאות, פעולה, אומץ. און, גברות. היפוכו: חולשה פיזית, 

אין־אונות. יאוש,  לשווא,  חיפזון  חולי,  דרך,  אובדן 

נפיל.  או  קוץ   .Thurs תורז.  ת.   
תאוות  היפוכו:  התחדשות.  גברּות,  פריון,  מין.  תאוות  תשוקה,  סכסוך,  ההרס,  כוח 

אונס.  שקרים,  שנאה,  ֶרשע,  שווא, 

 .Ansuz אנסוז.  אֹו.   
תוַאם,  ברכה,  רהוטה,  לשון  התלהבות,  העתיד,  ראיית  השראה,  אודין.  של  משמותיו 
לאודין  כיאה   – הונאה  תעתוע,  שווא,  התפארות  שעמום,  אשליה,  היפוך:  חוכמה. 

הדו־פרצופי. 

מרכבה.   .Raidho ריידו.  ר.   
מסע, הן במובן הפיזי והן כמטפורה. שינוי מקום, שינוי, תפיסה מרחבית. קצב החיים. 

אי־צדק. השיפוט,  כוח  אובדן  שמרים,  על  קיפאון  אסון,  היפוכו: 

לפיד.   .Kenaz קנאז.  ק.   
היפוכו:  תשוקה.  לטובה,  לשנות  היכולת  יצירה,  חיי  המעשה,  כישרון  יצירה,  כושר 

שווא.  תוחלת  מוגבלות,  שמרים,  על  קיפאון  דעת,  חולשת  חולי, 

מתת.   .Gebo גבו.  ג.   
חיבה  לב,  רוחב  מכאן  דעת.  וגנבת  שוחד  של  במשמעות  והן  לב  רוחב  של  במובן  הן 

נחיתות. רגשי  אלטרואיזם,  שוחד,  ומכאן  וכיבוד; 
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עונג.   .Wunjo ווניו.  ו.   
ניכור. להוללות,  השתעבדות  עוינות,  עצב,  היפוכו:  תוַאם.  רעּות,  שמחה, 

ברד.   .Hagalaz הגלז.  ה.   
צפוי,  בלתי  מקרה  טבע,  אסון  היפוכו:  שליטה.  כושר  סוער,  אוויר  מזג  טבע,  כוחות 

חולי. שבר,  שליטה,  חוסר 

הכרח.   .Nauthiz נוטיז.  נ.   
כושר  נפשית,  התעצמות  המצאה,  כושר  ניצחון,  שסֹופה  התגוננות  איפוק,  דחייה, 

שעבוד. רעב,  עוני,  מפרך,  עמל  רישול,  ייאוש,  היפוכו:  ְסבֹוֶלת.  החלטה, 

קרח.   :Isa איסה.  ִאי.   
קיפאון במובן של אובדן יוזמה, התכנסות פנימה על מנת שלא להתייצב מול המציאות, 
הן  נעדרי ממשות. הסתמכות שווא על אחרים. מאחר שתכונות האיסה  עולמות  בניית 
שליליות בעיקרן, לא מתקיים במקרה זה היפוך ערכים, כי אם הקצנתם, מכאן: עיוורון 

מארב.  מזימה,  הונאה,  אשליה,  בגידה,  כאחד)  והרוחני  הפיזי  (במובן 

ָשָנה.   .Jera ירה.  י.   
יבול מבורך, הצלחה שהיא תולדת תכנון מוקדם ונכון, ימי אושר ועושר, תוחלת לימי שלום 
בלתי  אסונות  נעדר  רצף  על  המעיד  בעתו,  המבורך  השינוי  שגרת  החיים,  מחזור  ושלווה, 

בצורת. נכסים,  ואובדן  התרוששות  קיומי,  כשל  צפוי,  בלתי  אסון  גיסא,  ומאידך  צפויים. 

הטקסוס.  עץ   .Eihwaz איוואז.  ַאיי.   
הערכה.  כושר  נכוחה,  ראייה  היעד,  אל  חתירה  הגנה,  בינה,  צדק,  יציבות,  אמונה, 

תדהמה. סיפוק,  חוסר  הדעת,  חולשת  הרס,  בהלה,  היפוכו: 

הגרלה.  פות,   .Perthro פרדרו.  ּפ.   
רחם.  לידה,  פוריות,  האישה,  מסתרי  הגורל,  ניבוי  על־טבעית,  יכולת  סוד,  סתר,  דבר 
נשים,  שנאת  גורל,  גזרת  בדידות,  עצלות,  התמכרות,  היפוכו:  שמחה.  מוצלח,  גורל 

נפש.  מחלת 
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הגנה.   .Algiz אלגיז.  ז.   
מעמד  על  שמירה  בִעתו,  מעשה  ערנות,  שומר,  להסתתר,  רצון  להתגונן,  נכונות  מגן, 

מאחריות. מנוס  שמיימי,  סיוע  של  אובדן  נסתרת,  סכנה  היפוכו:  תפקיד.  או 

השמש.   .Sowilo סובילו.  ס.   
חרב,  נפשי,  תוַאם  השמים.  אלי  אל  זיקה  ניצחון.  בריאות,  ותהילה,  כבוד  הצלחה, 
עצמי,  הרס  מטרה,  אובדן  אחיתופל,  עצת  שגוי,  יעד  היפוכו:  מטהרת.  אש  שלהבת, 

משמים.  עונש 

טיר.  האל  של  משמותיו   .Tiwaz טיוואז.  ט.   
נכונות  סכנה,  בשעת  נכון  שיפוט  היגיון,  ניתוח,  כושר  מנהיגות,  כושר  צדק,  כבוד, 
כושר  אובדן  מחשבתי,  קיפאון  יוזמה,  אובדן  היפוכו:  בוויכוח.  הצלחה  ניצחון,  לקורבן, 

מאחריות. בריחה  בתחרות,  תבוסה  נפש,  מפח  שיפוט, 

הִתרזה.  עץ  אלת   .Berkano ברקנו.  ב.   
הריון, לידה, פריון, התפתחות פיזית ורוחנית, שחרור, התחדשות, אביב, מעיין, פרשת 
עקרות,  וניכור,  התכנסות  שליטה,  אובדן  נטישה,  במשפחה,  צרֹות  היפוכו:  אהבה. 

אדישות. הסעיּפים,  שתי  על  פסיחה 

סוסים.  צמד   .Ehwaz אוואז.  ֶאה.   
מעבר,  תנועה,  לטובה,  שינוי  וכו'.  מגלשה  ספינה,  מרכבה,  סוס,  תחבורה,  לכלי  סמל 
העדר  היפוכו:  פורה.  ידידות  מוצלחים,  נישואין  נאמנות,  אמון,  צוות,  עבודת  מסע, 

פרידה.  בגידה,  שווא,  חיפזון  תואם,  חוסר  תנועה, 

אנוש.  בני  אדם,   .Mannaz מנאז.  מ.   
חוכמת  חברתי,  סדר  ואויב,  רע  לחברו.  אדם  בין  היחס  האדם,  גזע  עצמי,  אני  הפרט, 
הונאה  מוות.  שסֹופה  חיים  תוחלת  יאוש,  היפוכו:  האלים.  אל  זיקה  כישרון,  המעשה, 

מאחרים.  סיוע  העדר  חשבון,  עשיית  תככים,  עצמית, 
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כרישה.  מים,   .Laguz לגוז.  ל.   
מעשי  נפש,  כוחות  חלום,  צמיחה,  החיים,  רצון  מבריא,  כוח  הפריון,  מקור  זרם,  מים, 
שסופו  לקוי  שיפוט  מבוכה,  היפוכו:  בשיט.  או  במסע  הצלחה  ידוע,  הבלתי  סתרים, 

לדעת. איבוד  חולי,  יאוש,  טירוף,  חרדה,  אובדן,  תחושת  יצירתיות,  חוסר  אסון, 

האדמה.  אל  אינג,   .Ingwaz אינגוואז.  נג.   
אנושי,  חום  לזולת,  דאגה  משפחה,  אהבת  היגיון,  הרוח,  סגולות  צמיחה,  הזכר,  פריון 
יוזמה.  קודמת,  הצלחה  על  המבוססת  חדשה  התחלה  רוח,  נחת  של  ימים  שלווה,  בית, 

כישלון.  מפרך,  עמל  שווא,  מלאכת  אין־אונות,  היפוכו: 

בוקר.  יום,   .Dagaz דגאז.  ד.   
חדשה,  לפתיחה  זמן  הלילה),  לאפלת  (בניגוד  בהירות  ערנות,  דרך,  פריצת  התעוררות, 
יכולת לשנות, תקווה, ביטחון, מפגש הניגודים. הדגאז לא ניתן להיפוך כי אם להקצנה: 

כאחד).  והרוחני  הפיזי  (במובן  עיוורון  דרך,  אובדן  המעגל,  סגירת  גבול,  סיום, 

קדום.  רכוש   .Othala אודלה.  אֹו.   
מסעות  יסוד,  ערכי  רוחנית,  מורשת  מולדת,  חשיבות,  בעל  דבר  אחוזה,  בית,  ירושה, 
שלטון  יסוד,  ובערכי  במורשת  בגידה  היפוכו:  ביטחון.  שפע,  כאחד.  ורוחניים  פיזיים 

קדומה.  דעה  מוגבלות,  מגורים,  אובדן  עבדות,  שעבוד,  עריצות, 

�  � �
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זֹאת ְוִעם  ָלִאיׁש,  ר  אֹׁשֶ הּוא  ר  ָהעֹׁשֶ  
ַהּבֹוֵרא  ֵעיֵני  ּבְ ֵחן  ִלְמצֹא  ֶחְפצֹו  ִאם 

ה.  ֶחְמּדָ ּבְ ָידֹו  ֶאת  ִיְקּפֹץ  ל  ּבַ

דֹולֹות, ַהּגְ ַקְרָניו  ּבְ ר  ַהּבַ ׁשֹור  ֶאה  ּגֵ  
ְוִלְקֹרַע.  ִלְדֹקר  ן  ּבָ ֵמיִטיב  ֶרֶסן  לּוַח  ׁשְ

ָיֵון. ִטיט  ַמְדֵמנֹות  ֶרא  ַהּפֶ צֹוֵלַח 

עֹורֹו ַח  ְמַפּלֵ ְונֹוֵקב,  ַהּקֹוץ  ַחד   
ֶקר, ַהּדֶ ֶאת  ָידֹו  ּבְ ַהּנֹוֵטל  ָהִאיׁש  ל  ׁשֶ

ָהָאָטד.  יֵחי  ׂשִ ין  ּבֵ ב  ַלּיֹוׁשֵ ַוֲאבֹוי 

ָהָאָדם,  ִלְלׁשֹונֹות  ָמקֹור  הּוא  ה  ַהּפֶ  
ֶכל, ְוַהּשֵׂ יָנה  ַהּבִ ן  ּכַ ּוִמׁשְ ָחְכָמה  ּכּור 

ְלרּוחֹו. ּוְבָרָכה  רּוַח  ַנַחת  יר  ָלַאּבִ

ָהָאָדם ֵעיֵני  ּבְ ַהר  ַהּדַ הּוא  ׁשּוט  ּפָ ַקל,   
ַחּלֹון, ּבַ יט  ּוַמּבִ ֵביתֹו  ּבְ ֹוֵכן  ַהּשׁ

ף ֻאּכָ ּבָ ב  ַלּיֹוׁשֵ בּוָרה  ּגְ ל  ׁשֶ ה  ַמֲעׂשֶ
ּטּוחֹות.  ּבַ רֹוֵכב  ֶלְך  ַהּמֶ ּוְבֶדֶרְך 

ֶחֶלד ּבַ ֶבר  ּגֶ ְלָכל  יד  ּפִ ַהּלַ נֹוָדע   
אֹוָרּה, ַחת  ּלַ ַהְמׁשַ ָהֵאׁש  ְלֶהֶבת  ׁשַ ּבְ
ִית.  ּבַ ּבַ ְוָתנּוַח  ִביָרה  ַהּגְ ֵסב  ּתָ ֵעת 
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ֶנֱאֶצֶלת, ה  ִהּלָ ּתְ ַיֲעִניק  ֵלב  רַֹחב   
ְך, ַלּדַ ְוִסּיּוַע  ְלֶעְזָרה  יט  יֹוׁשִ ָיד 

יו. ַחּיָ ּבְ ל  ְוָכׁשַ ָבר  ּדָ לֹו  ֵאין  ׁשֶ ִמי 

יֹוֵדַע ֵאיֶנּנּו  ׁשֶ ָהִאיׁש  הּוא  ר  ָ ְמֻאּשׁ  
יו, ַחּיָ ּבְ ָצַלח  י  ּכִ ּוָמגֹור,  ִיּסּוִרים 

נֹו.  ּכָ ִמׁשְ ְוָנֶאה  ר  ָהעֹׁשֶ ַרב  ָיָדיו  ּבְ

ֶדה, ַהּשָׂ ְתבּוַאת  ּבִ ח  ַהּצַ הּוא  ָרד  ַהּבָ  
ַמִים, ָ ַהּשׁ רֹוֵמי  ִמּמְ ָחְזָקה  ּבְ ְך  ִנּתָ הּוא 

ַער ְוַהּסַ ַהּסּוָפה  ִפְרֵצי  ּבְ ל  ְלּגֵ ִמְתּגַ
ְלַמִים. הּוא  ֶנֱהָפְך  ְמֵהָרה  ּבִ ַוֲאַזי 

ַער, ִמּצַ קֹוֵרַע  נּו  ִלּבֵ ֶאת  ָהָאסֹון   
ּוְפדּות  הּוא  ְיׁשּוָעה  ים  ִעּתִ ׁשֶ ֵיׁש  ֲאָבל 

ַקח. ַהּלֶ ִמן  ִלְלמֹד  ַהּיֹוֵדַע  ָלָאָדם 

ע, ְלַמּגָ יא  ּוַמְקּפִ ַרח  ַהּקֶ הּוא  ֲחַלְקַלק   
ְזכּוִכית, ּכִ קּוף  ְוׁשָ זֹוֵהר  הּוא  ֲעִדי  ּכַ

ָנֶאה. ְוָלַעִין  פֹור  ַהּכְ ל  ׁשֶ תֹו  ִרְצּפָ

ִיץ, ַהּקַ הּוא  ָאָדם  ל  ׁשֶ רֹו  ְוָאׁשְ ֶחְדָותֹו   
ְלָהִניב  ַהּבֹוֵרא  ה  ִצּוָ ָהָאֶרץ  ַעל 

ֶאָחד. ּכְ ְוָלָרׁש  יר  ֶלָעׁשִ ָנֶאה  ִרי  ּפְ

ְקסּוס, ַהּטַ ֵעץ  ת  ְקִלּפַ ִהיא  ה  ְוָקׁשָ ה  ּסָ ּגַ  
ב, ִיְתַיּצֵ ֲעֵליֶהם  יו  ָרׁשָ ׁשָ ֵאיָתִנים 

ֶחֶלת. ַהּגַ ְוׁשֹוֵמר  ֲחָלה  ַהּנַ ֵאר  ּפְ הּוא 



שירת הצפון

510

ְוָהֹעֶנג ְמָחה  ַהּשִׂ ְמקֹור  ִהיא  ְרְדרֹו  ּפֶ  
ְלַהאָלה. ַהּוַ אּוַלם  ּבְ ֵהֵסּבּו  ׁשֶ ַלּנֹוְפִלים 

רֹב י  ּפִ ַעל  צּוי  ַהּמָ ָהאֹול  ב  ֵעׂשֶ  
ּפֹוֵצַע, ּגּוֵפנּו  ֶאת  ה  ּצָ ַהּבִ ֵמיֵמי  ּבְ
ִמּתֹוכֹו. ּפֹוֵרץ  ם  ּדָ ֲחָתְך  ּבַ ע  ְלַמּגָ

ָאז, י  ִמּנִ ָים  יֹוְרֵדי  ְקַות  ּתִ ִהיא  ה  ַהַחּמָ  
ִיג ּדַ ֵדה  ׂשְ ּבִ ְסִפיָנָתם  יִטים  ְמׁשִ עֹוָדם  ּבְ

ֵמל. ַלּנָ יָבם  ְמׁשִ צּולֹות  ַהּמְ ְך  ְוַרּמַ

ֶנֶפׁש, ְיִדיד  ְלׁשֹוִעים  ַעל,  ִמּמַ ַמְנֵחנּו  ִטיו   
ְלעֹוָלם. ה  ּגֶ ִיׁשְ לֹא  ִיְסֶטה,  לֹא  ְרּכֹו  ִמּדַ

ים ַרּבִ ַאְך  ַצְפָצָפה,  ְלִאיַלן  ִרי  ּפְ ֵאין   
ִלְבלֹׁש, ֲעָנֶפיָה  ין  ּבֵ ִאים  ַהּבָ ָתִאים  ַהּפְ

ּוְמפֶֹאֶרת ֲהדּוָרה  ַעְלָוָתּה,  ָנָאה  י  ּכִ
ַמִים. ָ ַהּשׁ ְמרֹום  ֶאל  ִמְתרֹוֶמֶמת  ּה  ְרּתָ ַצּמַ

ֵרָעיו, מּול  יר  ַאּבִ ֵלב  ת  ֶחְמּדַ הּוא  ַהּסּוס   
ְך,  ָהַרּמָ ְלַבב  א  ּגֵ ַעט  ְוׁשַ ַדַהר  ּבְ

ִהיר, ַהּיָ ָרׁש  ַהּפָ ּבֹו  ּגַ ַעל  א  ִמְתַנּשֵׂ
ְרּכֹו.  ּדַ ֶאל  ז  ְחּפָ ַהּנֶ ָלִאיׁש  הּוא  ּומֹוָצא 

ב, ַהּלֵ טֹוב  ָהִאיׁש  הּוא  ֶאָחיו  ַעל  ל  ְמֻקּבָ  
ֶאֶרץ  ֲעֵלי  לֹון  ַהּקָ ְבָרא  ּנִ ׁשֶ ֵמָאז  ַאְך 

ְוֶעֶצב. נּו  ְלֻכּלָ ָצפּוי  ֶנֶפׁש  ח  ַמּפַ
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ָהָאָדם ֵעיֵני  ּבְ ָלאֹוְקָינֹוס  עּור  ׁשִ ֵאין   
ים, ִמְפָרׂשִ ְסִפיַנת  ּבִ ָים  ֵלב  ּבְ ְפִליג  ַהּמַ
ְחׁשֹול, ַהּנַ ְלַמְרֵאה  ַעְצמֹוָתיו  רֹוֲחפֹות 

ֶרֶסן.  ְולֹא  כֹות  מֹוׁשְ ֵאין  צּולֹות  ּמְ ּבַ ְוַלּסּוס 

ְנַמְרק,  ּדֶ ִמְזַרח  ּבְ ִנְרָאה  ִאיְנג  ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ  
ם,  ּיָ ּבַ ִמְזָרָחה  ט  ׁשָ ְבּתֹו  ֶמְרּכַ ב  מֹוׁשַ ּבְ
ִנים.  ַהּדֶ ֵני  ּבְ ֵעיֵני  ּבְ ּבֹור  ּגִ הּוא  ּוֵמָאז 

ֵעיָניו ּבְ ְיָקָרה  ָאָדם  ל  ׁשֶ ַנֲחָלתֹו   
רּוַח, קֹוַרת  ּוְבֹרב  ַנַחת  ּבְ ּה  ּבָ ּכֹן  ִיׁשְ ִאם 

ָרה.  ְיׁשָ ְוַדְרּכֹו  ים  ְמֻרּבִ ִקְנָיָניו 

ָלָאָדם, ְוָיָקר  יָלה  ַהּמֵ ֵעץ  הּוא  ָרם   
עֶֹרף י  ְקׁשֵ ּבִ ִיְתּגֹוֵנן  ֶהָחסֹון  ִגְזעֹו  ּבְ

ְלָכְרתֹו.  ׁשּו  ְיַבּקְ ים  ַרּבִ ַוֲאִפּלּו 

ָלָאָדם, ַהּבֹוֵרא  ת  ַמּתַ הּוא  ַהּיֹום  אֹור   
ְך, ְוַלּדַ יר  ֶלָעׁשִ ְקָוה  ַהּתִ ְמקֹור  הּוא 

ִלְרׁשּוֵתנּו.  עֹוֵמד  ּדִֹפי  ְללֹא 
ם,  ְמַפּטֵ ָהַאּלֹון  ַהֲחִזיר  ר  ׂשַ ּבְ ֶאת 

ים ְלִעּתִ ָהָאָדם,  ִנּזֹון  ּנּו  ּוִמּמֶ
ִפיָנה ַהּסְ ִסּפּון  ֶאת  ּנּו  ִמּמֶ ַיְתִקינּו 

ָהַאּלֹון  ֵעץ  ִאם  ם  ַהּיָ ְויֹוִכיַח 
מֹו.  ׁשְ ּבִ ֶרת  ְקׁשֶ ַהּנִ ְקָרה  ַלּיֻ ֶנֱאָמן 

ְלֵעת ֶות,  ַהּמָ הּוא  יר  ַאּבִ ל  ׁשֶ ֵאיָמתֹו   
ֶבר ּקֶ ּבַ מּוֶטֶלת  ַהּצֹוֶנֶנת  ּגּוָפתֹו 
ְלעֹוָלם. ָהָאֵפל  ָעָפר  ּבֶ ְרבּוָצה 

ַטַעם  ֵאין  ַלּתֹוֶחֶלת  ר,  ָלֹעׁשֶ ֵעֶרְך  עֹוד  ֵאין 
ר.  ֻמּתָ ֶדר  ְוַהּנֶ בּוָעה  ְ ַלּשׁ ץ  ַהּקֵ א  ּבָ
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הגרסה הנורווגית

ִית, ּבַ ֵני  ּבְ ין  ּבֵ ְלָמדֹון  ָמקֹור   – ר  ָהֹעׁשֶ
ֵאב. ַהּזְ ׁשֹוֵכן  ַער  ּיַ ּבַ

ְקלֹוֶקֶלת,  ֶכת  ַמּתֶ ּבְ ְמקֹורֹו  יג  ַהּסִ
ׁשֹוֵעט. ל  ָהַאּיָ ַרח  ַהּקֶ ַעל  ׁשֶ ֵיׁש 

ים,  ָנׁשִ ּבְ ַחְלָחָלה  ְמעֹוֵרר  ִפיל  ַהּנָ
ֶבר. ּגֶ ֵלב  ּבְ ְמָחה  ְלׂשִ ִיְגרֹם  לֹא  ָהָאסֹון 

ַנַחל, ְלחֹוף  רֹב  י  ּפִ ַעל  ִמְתַנֵחל  ע  ּסָ ַהּמַ
ָדן. ּנָ ּבַ ּכֹן  ׁשְ ּתִ ַהֶחֶרב  ַאְך 

ָאחּו, ּבָ ַהר  ַהּדַ ֶאת  ְך  ָהַרּמָ ׂשֹוֵנא 
ָצַרף. ֶרִגין  ׁשֶ ַהֶחֶרב  ִמן  טֹוָבה  ֵאין 

ָבה,  ּקֵ ּבַ יב  ַהּכִ ִמן  ָלעֹוָלל  ָאסֹון  ֵאין 
רֹון. ִחּוָ ה  ּסָ ִמְתּכַ ת  ַהּמֵ ל  ׁשֶ ּגּוָפתֹו 

ָגן, ַהּדָ סּוֵגי  ין  ּבֵ ר  ַהּקַ הּוא  ָרד  ַהּבָ
ַהֶחֶלד.  ֶאת  ית  ֵראׁשִ ּבְ ָרא  ּבָ ֵיׁשּוַע 

ֹרב, י  ּפִ ַעל  ַמְכִזיבֹות  ָהִאּיּום  ּתֹוְצאֹות 
ָהֵעיֹרם.  ַהּגּוף  ֹחֶרף  ְכפֹור  ּבִ ְוקֹוֵפא 

ָרָחב, ר  ׁשֶ ּגֶ ם  ׁשֵ ּבְ ִנְקָרא  ַרח  ַלּקֶ
ַדְרּכֹו. ּבְ ַהּתֹוֶעה  ר  ָלִעּוֵ יט  נֹוׁשִ ָיד 

ָלֹרב, הּוא  ָהָאָדם  ת  ְרּכַ ּבִ ַפע  ֶ ַהּשׁ
ִלּבֹו.  ֹרַחב  ּבְ ְפרֹוִדי  ָהָיה  ּוֵמיִטיב 

ֶמׁש, ֶ ַהּשׁ ִהיא  ּוְמלֹואֹו  ְלעֹוָלם  ָמאֹור 
ַהּבֹוֵרא. ט  ּפַ ִמׁשְ ל  ׁשֶ ְלִדינֹו  ַקד  ֲאִני 

ְלַבד, ּבִ הּוא  ַאַחת  ְזרֹוַע  ַעל  ּבַ ָהֵאל  ִטיר 
ן.  ְבׁשָ ּכִ ּבַ יְך  ּוַמּתִ ח  ּפָ ַהּנַ חֹוֵזר  ב  ׁשָ
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ְרָזה,  ַהּתִ ֲעֵלי  ל  ׁשֶ ָיֹרק  ָגֶון  ּכְ ֵאין 
לֹוִקי. ֶרְך  ּדֶ ָצְלָחה  ְרִמית  ּתַ ּוִבְמֶלאֶכת 

ר, ִמְצַטּבֵ ָאָבק  ל  ׁשֶ ְריֹו  ּפִ הּוא  ָהָאָדם 
ְוֵאיָתן. ץ  ַהּנֵ טֶֹפר  הּוא  ְוָגדֹול 

ַעל, ִמּמַ ַהּצֹוֵנַח  ָנָהר  הּוא  ל  ּפָ ַהּמַ
ָהב.  ִמּזָ ֹרב  י  ּפִ ַעל  יט  ְכׁשִ ַהּתַ ָיצּוק  ַאְך 

ֹחֶרף ּבַ ְקסּוס  ַהּטַ הּוא  ֵעִצים  ּבָ ֹרק  ַהּיָ
דּוָרה.  ַהּמְ ֵאׁש  ּבְ ַרַעם  קֹול  ּבְ ְבָקע  ַהּנִ

הגרסה האיסלנדית

ר ֹעׁשֶ
ַאִחים ין  ּבֵ דֹון  ַהּמָ ת  ִעּלַ

ָחׁש. ַהּנָ ּוְנִתיב  ָים  ֵלב  ּבְ ָהֵאׁש  הּוא 

ָמָטר
ָאִסיף יֹום  ַוֲאסֹון  ֶהָעָנן  ִקיַנת  הּוא 

ם.  ׁשֶ ַהּגֶ ֶאת  ִלּבֹו  ּבְ ְמַתֵעב  ֹצאן  רֹוֵעה 

ִפיל ַהּנָ
ְמָערֹות ּוְלׁשֹוֵכן  ה  ָ ְלִאּשׁ ִעּנּוי  הּוא 

ַעְצמֹו.  ִפיל  ַהּנָ ת  ְלֵאׁשֶ ְוֵסֶבל 

ָהֵאל
ַאְסַגְרד ַעל  יט  ּלִ ַ ַהּשׁ ֵקן  ַהּזָ ּגֹוט  הּוא 

ַוְלַהאָלה. ּבְ ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ְוִרּבֹון 

ַהר ַהּדַ
ְוֹעֶנג  ֵלב  ְמׂשֹוׂש  הּוא  ף  ֻאּכָ ּבָ ָרׁש  ַלּפָ

ַהּדֹוֵהר.  ְך  ָלַרּמָ ִיּסּוִרים  ע  ַמּסַ ַאְך 
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ָבה  ַהּקֵ יב  ּכִ
ן ּכַ ּוִמׁשְ ָלעֹוָלל,  ה  ֲאנּוׁשָ ַמֲחָלה 

ָאָדם. ל  ׁשֶ גּופֹו  ּבְ ֶבל  ְוַהּסֵ ֵאב  ַהּכְ

ָרד ַהּבָ
ַמְעָלה ִמּלְ ְך  ּתָ ַהּנִ פּוא,  ַהּקָ ָגן  ַהּדָ

ָחׁש.  ַהּנָ ּוַמְדֵוה  ְוֶקַרח  ם  ֶגׁשֶ ּכְ

ָהִאּיּום
ְוִדּכּוי ְרִדיָפה  ְפָחה,  ִ ַהּשׁ ת  ֶחְרַדּ הּוא 

ֶהֶרף. ְללֹא  ְמָפֵרְך  ָעָמל  הּוא 

ֶקַרח
ְחׁשֹול ַהּנַ ְוִתְקַרת  ָהר  ַהּנָ ת  ְקִלּפַ הּוא 

ּגֹוָרלֹו.  ְגַזר  ּנִ ׁשֶ ְלִמי  ּוַמְלּכֶֹדת 

ַפע ׁשֶ
ַקִיץ יֹום  ּבְ ְוָאִסיף  ָהָאָדם  ת  ְרּכַ ּבִ הּוא 

ה. ּפֹוִרּיָ ָנה  ׁשָ ּבְ ָגן  ַהּדָ ְיבּול  הּוא 

ֶמׁש ׁשֶ
ַקְרֶניָה ֹוַלַחת  ַהּשׁ ָהָרִקיַע  ָמֵגן  ִהיא 
ַרח. ּקֶ ּבַ ְוטֹוַבַחת  ַחת  ִמּתַ ָהָאֶרץ  ֶאל 

ִטיר
ן ּכָ ּוִמׁשְ ׁש  ִמְקּדָ ַעל  ָהִרּבֹון  ָהֵאל  הּוא 
ֵאב.  ַהּזְ עֹות  ַמְלּתְ ֹמאלֹו  ׂשְ ֶאת  ָטְרפּו 

ָהָאָדם
ָהָאֶרץ ּוֶמַלח  ֱאנֹוׁש  ֵני  ּבְ ְמַחת  ׂשִ הּוא 
אֹוָתן.  יַח  ּבִ ּוַמׁשְ ִפינֹות  ַהּסְ ּבֹוֵנה  הּוא 

ַמִים
ְוקֹוֵלַח ל  ִמְתַעְרּבֵ זֹוֵרם  ַנַחל  ֵהם 
ְיֶזר.  ַהּגֵ ּוֶפֶרץ  ִגים  ַהּדָ ְמחֹוז  ֵהם 
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Karlevistenen – הספד לסיּבי המיטיב
ליישוב  סמוך  נמצאת  העשירית,  המאה  משלהי   ,(Karlevistenen) ַקרֶלִבי  הרּונית  האבן 
הממצאים  עם  נמנית  האבן  הבלטי.  בים  שבדיה,  בדרום־מזרח  אי  באֹולנד,  קרלבי 
ויחיד  אחד  פיוטי  הספד  הוא  האבן  על  המגולף  הכתוב  בתחומה.  ביותר  השמורים 
שהוא  אודין,  של  משמותיו   ,(Viðurr) 'וידּור'  את  מזכיר  הכתוב  בשלמותו.  ששרד 
הֵאלה  קרבות  "עץ  הוא  בקבר  הנטמן  כי  מציין  וגם  גיס,  ומפקד  דגול  ללוחם  מטפורה 
זיכרון  יד  היא  שהאבן  אפוא  ייתכן  הדגול.  הלוחם  תֹור,  של  בתו   –  (Þrúðr) תרּוד" 
 .980 משנת  שבדיה,  מלכות  כתר  על   (Fýrisvellir) פיריסֶבליר  קרב  ממפקדי  לאחד 
של  לזכרו  הוקם  זו  "גוֵלל  במילים:  הקצר  השיר  את  הפותח  בפרוזה  המשפט  מכאן 
השיר  בסוף  הנזכר   (Ændil) ֵאנדיל  המסתערים..."  ואנשיו  פּולָדר  של  בנו  המיטיב,  סיּבי 
'דנמרק'  שבביטוי  מאחר  בסאגה.  רחוקות  לעתים  רק  המופיע  והספינות,  הים  אל  הוא 
של  הים  בממלכת  נכללת  'דנמרק'  ההיא  העת  של  שבמושגים  הרי  זיילנד,  לאי  הכוונה 

אנדיל. 
שבדי־דני):  (דיאלקט  עתיקה  בנורדית  הכתוב 

S[t]æ[inn] [sa]s[i] es sattr æftiR Sibba Goða, 

sun Fuldars, en hans liði satti at ... ...
Fulginn liggR hinns fylgðu, 

flæstr vissi þat, mæstaR 

dæðiR dolga ÞruðaR 

draugR i þæimsi haugi; 

munat Ræið-Viðurr raða 

rogstarkR i Danmarku 

Ændil iarmungrundaR 

uRgrandaRi landi.
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אומר: הכתוב 

ֲעִרים... ְסּתַ ַהּמִ יו  ַוֲאָנׁשָ פּוְלָדר,  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ יִטיב,  ַהּמֵ י  ִסיִבּ ל  ׁשֶ ְלִזְכרֹו  הּוַקם  ֶזה  ּגֹוֵלל 
ֶנֱעָלם, ִנְטַמן  אן  ּכָ

ִלְגבּוָרה, ַהּנֹוָדע 
רּוד. ּתְ ָהֵאָלה  ְקָרבֹות  ֵעץ 

ֶזה ַגל  ּבְ ֹוֵכב  ַהּשׁ
מֹותֹו, ּכְ עֹוד  ָיקּום  לֹא 

ִוידּור ֵני  ִמּבְ ָים  יֹוֵרד 
ַחת  ִלְבִלי  ֶהָעׂשּוי 
ֵאְנִדיל, ַמְמֶלֶכת  ּבְ

ָהַעז.  ְנַמְרק  ּדֶ ִרּבֹון 

�  � �

שבדיה. באולנד,  ַקרֶלִבי  אבן 
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Merseburger Zaubersprüche – לחשי ֶמרֶסּבּורג
המבנה  בכלל.  בכתבים  אם  כי  הרונים  בכתבי  רק  לא  נכבד  מקום  תפס  הפיוטי  הלחש 
הבכיר  מקומו  ומכאן  הפונטיות,  סגולותיו  בשל  חשיבות  רב  היה  הלחש  של  השירי 
במחסן הנשק של הקוסם המצוי. ההיבט הפרוזודי, ָהֵחל במשקל וחרוז וכלה באליטרציה 

הפרוזה. מן  הנעדר  ממד  המלחש  הקוסם  של  לדבריו  העניק  ובמליצה, 
מחלה   – לפתור  שיש  המצוקה  אל  התייחסות  א.  לשניים.  מחולק  עצמו  הלחש 
הקוסם.  של  מעורבתו  את  הדורש  המיתולוגי  התקדים  בסיס  על  וזאת   – רוב  פי  על 

עצמם.  הקסם  דברי  ב. 
שני הלחשים המוגשים בזאת לקורא נתחברו ככל הנראה בטרם התייצבות ההשפעה 
הנוצרית בגרמניה, קרי, לפני אמצע המאה השמינית, והועתקו בידי נזיר מעתיק במנזר 
ללייפציג,  פולדה. ההעתק מצא את מקומו בספריית הקתדרלה של מרסבורג הסמוכה 
להכרה  זכה  כנסייה,  אנשי  של  מצומצם  לחוג  ידוע  שהיה  היד,  כתב  שמו.  ומכאן 

גרים.5 ּווילהלם  יאקוב  האחים  של  בחיבוריהם  ה-19  המאה  של  הראשונה  במחצית 
השחרור,  בלחש  המיתולוגי  התקדים 
אידיסי"  "בנות  הן  הלא  ולקיריות,  על  מספר 
בקרב.  שנלכדו  לוחמים  מכבליהן  המשחררות 
ֶלא  ַהּכֶ ִמן  ק  "ַזֵנּ השיר:  את  מסיים  עצמו  הלחש 

ֵמאֹוֵיב."  ּוְבַרח 
הוא  המיתולוגי  המקור  הנקע,  ריפוי  בלחש 
רגלו  את  הנוקע  בלדר  של  הסייח  על  הסיפור 
בדרכו אל היער. נשות המקצוע בתחום, בעלות 
את  אומרות  ואחיותיהן,  וְפֵרָיה  ִסיְנְדגּוְנט  האוב 
וֹוָדן עצמו (לא ברור  לחשיהן. אל הארבע חובר 
במלאכתן),  כשלו  האוב  שבעלות  ייתכן  מדוע, 
הלחש  הפעם  בשלום.  מקומו  על  בא  והכול 
של  שורה  על  חל  והוא  יותר,  ארוך  גופו 

והעצם.  הדם  ביניהן  רקמות, 

 Simek, Rudolf. ‘Lexikon der germanischen התרגום המוגש בזאת הוא מגרמנית על פי גרסת האחים גרים, מתוך:    5
.Mythologie’. A. Kröner, 1995

�

סוסו.  את  מרפא  אודין 
השישית.  המאה  מן  כסף  דיסקית 

דנמרק. זיילנד, 
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ְחרּור ִ 1. ַלַחׁש ַהּשׁ
ִאיִדיִסי  נֹות  ּבְ ם  ְוׁשָ ּפֹה 

ַנַחת.  ּבְ ֵהֵסּבּו 
ָהָאִסיר ְבֵלי  ּכַ ֶאת  קּו  ִהּדְ ׁשֶ ֵמֶהן 

ְלָאחֹור, בּוִיים  ְ ַהּשׁ ֲהמֹון  ֶאת  ְוָהְדפּו 
ָהרּוַח ַעז  ִמיֵדי  ירּו  ִהּתִ ׁשֶ ּוֵמֶהן 

בּוי.  ָ ַהּשׁ ְבֵלי  ּכַ ֶאת 
ֶלא  ַהּכֶ ִמן  ק  ַזּנֵ
ֵמאֹוֵיב.  ּוְבַרח 

1.
Eiris sazun idisi, 
sazun hera duoder
suma hapt heptidun, 
suma heri lezidun
suma clubodun 
umbi cuoniouuidi:
insprinc haptbandun,
inuar uigandun.

ַקע 2. ַלַחׁש ִרּפּוי ַהּנֶ
וֹוָדן  ם  ּגַ פֹול 

ַער, ַהּיַ ֶאל  ָרְכבּו 
ְלֶדר ּבַ ל  ׁשֶ ְסָיחֹו  ם  ׁשָ

ַרְגלֹו. ֶאת  ָנַקע 
ִסיְנְדגּוְנט, אֹותֹו  ָפה  ְ ּשׁ ּכִ

סּוָנה, ָמּה  ּוׁשְ ֲאחֹוָתּה 
ְפֵרָיה, אֹותֹו  ָפה  ְ ּשׁ ּכִ

אֹוָלה, ָמּה  ּוׁשְ ֲאחֹוָתּה 
וֹוָדן, אֹותֹו  ף  ֵ ּשׁ ּכִ

ּוף.  ְלִכּשׁ מֹותֹו  ּכְ ֵאין 
ֶעֶצם, ּבָ ֶנַקע  ִאם  י  ּכִ

ם, ּדָ ּבַ ֶנַקע  ְוִאם 
ֵאיָבר, ָנקּוַע  ִאם 

ם,  ַהּדָ ֶאל  ם  ַהּדָ ְך  ּכָ
ְלֶעֶצם, ֶעֶצם  ְוָכְך 

ְלֵאיָבר, ְוֵאיָבר 
ֶדֶבק. ּבְ מֹו  ּכְ ֲחבּוִרים 

2.
Phol ende Uuodan
sose gilimida sin. 
uuoron zi holza.
du uuart demo Balderes 
uolon sin uuoz birenkit.
thu biguol en Sinthgunt, 
Sunna era suister;
thu biguol en Friia, 
Uolla era suister;
thu biguol en Uuodan, 
so he uuola conda:
sose benrenki, 
sose bluotrenki,
sose lidirenki:
ben zi bena,
bluot zi bluoda,
lid zi geliden. 

הערות
פֹול: Phol, הוא ככל הנראה אחד משמותיו של בלדר שלא נותר במקום אחר.
וֹוָדן: Wodan, הוא הגרסה הגרמנית של אודין הנודע בכישוריו לרפא סוסים. 

ְפֵרָיה: Freyja, מוכרת היטב, אף שיש בין החוקרים הטוענים שהכוונה לפריג, אשת אודין. 
אֹוָלה; סּוָנה: Uolla, Sunna נזכרות באדה של סנורי. על ִסיְנְדגּוְנט: Sinthgunt איננו יודעים דבר.





 – אירופה  וספרות  האיסלנדית  הסאגה 
;[521] אולאסון  ֶוסטין 

הפואטיות  למסורות  המיתולוגית  התשתית 
 – הקדומות  הנורדיות  והפרוזאיות 

;[534] שריג  יעקב 
הסאגה  את  הגרמנים  לעצמם  מנכסים  כיצד 

;[548] ביארנאסון  אוסקר   – האיסלנדית 
[557] נבחרת  ביבליוגרפיה 

.(Moe) מואה  לואי   .1898 משנת  גרמטיקוס,  לסקסו   Danmarks Krønike למהדורת  איור 



אירופה וספרות  האיסלנדית  הסאגה 
ֶוסטין אולאסון*

סקירה
מאמר זה נושא את הכותרת "סאגות איסלנדיות וספרות אירופה" אבל לא ניתן להפריד 
שנמצאו  והמיתולוגיה  השירה  האדות.  של  זו  לבין  הסאגות  עם  ההיכרות  תולדות  בין 
השבע־עשרה  במאות  אירופה  של  עניינה  עיקר  את  שעוררו  הן  סקנדינביים  יד  בכתבי 
התשע־עשרה,  במאה  התעניינות  יתר  לעורר  בהדרגה  החלו  הסאגות  והשמונה־עשרה. 

העשרים. במאה  ובעיקר 
הכנסייה  שימורה.1  ואת  העתיקה  האיסלנדית  הספרות  את  בקצרה  אסקור  תחילה 
הספרים,  עשיית  מלאכת  ואת  הלטיני  האלפבית  את  לאיסלנד  שהחדירה  כמובן  היא 
תרגומי  דרשות,  דתי:  היה  הביניים  בימי  המקום  בשפת  האיסלנדים  מכתבי  גדול  וחלק 
את  לתעד  האיסלנדים  החלו  מאוד  מוקדם  אולם  מהתנ"ך.  וטקסטים  הקדושים  חיי 
החוקים והמסורות ההיסטוריות שלהם. במאות הראשונות שלאחר ההתיישבות פיתחו 
האיסלנדים מכלול שלם של חוקים שנשמרו בשני ספרי חוק גדולים מהמאה השלוש־
ארני  מכון  בידי  כיום  שמורים  שניהם  דפים,   334  AM-ו דפים,   GKS 1157 עשרה, 
של  מקוצרת  היסטוריה   ,(Íslendingabók) איסלנדינַגּבֹוק  פי  על  באיסלנד.2  מגנוסון 
 ,(Þorgilsson) תֹורגילסֹון  ארי  הכומר  בידי  שנכתבה   ,1118 ועד  ההתיישבות  מן  איסלנד 

פרופ' אולאסון (Ólason) עומד בראש מכון ארני מגנוסון (Árni Magnússon) ברייקביק, איסלנד. המכון חוקר כתבי יד   *
בזאת לקורא ראה אור באנגלית בשנת 2004, תחת הכותרת  ומגיש לציבור. המאמר המוגש  עתיקים, מפרש אותם 
Icelandic Sagas and European Literature באסופת מאמרים על הזהות הסקנדינבית בתרבות האירופית. התרגום העברי 

מתפרסם ברשותם האדיבה של המחבר ובית ההוצאה. 
את מרבית העובדות המאוזכרות בסקירה כללית זו ניתן למצוא בכל מקורות הספרות האיסלנדית העתיקה, אך ישנם   1
גם אזכורים לכמה חיבורים חדשים וכן למהדורות פקסימיליה של כתבי היד המוזכרים. תמונות דיגיטליות של רבים 

.www.am.hi.is/WebView/ :מכתבי יד אלה ניתן למצוא באתר של מכון ארני מגנוסון באיסלנד
 Staðarhólsbók. The Ancient Lawbooks Grágás and Járnsíða. Ms. No. 334 fol. in The Arna-Magnæan Collection in the  2
 University Library of Copenhagen, introduced by Ólafur Lárusson, Copenhagen 1936 [facsimile]; The Codex Regius of
 Grágás. Ms. No. 1157 fol. in the Old Royal Collection of the Royal Library, Copenhagen, intr. by Páll Eggert Ólason,

Copenhagen 1932 [פקסימיליה].

[521]
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באותה  בערך  ב-1117.  עוד  המקום  בשפת  נכתבו  איסלנד  של  החוקים  מספר  חלקים 
ההתיישבות",  "ספר   ,(Landnámabók) ַלנדַנַמּבֹוק  של  הראשונה  הגרסה  נכתבה  תקופה 

וצאצאיהם. מוצאם  הראשונים,  המתיישבים  אודות  רב  מידע  המכיל 
המלכים  של  או  נורווגיה  של  בהיסטוריה  עניין  האיסלנדים  גילו  ההתחלה  מן 
לשאר  שלהם  החיבור  ואת  שלהם  המוצא  ארץ  את  ראו  הם  בנורווגיה  כי  הנורווגים, 
האיסלנדים  החלו   1150 בסביבות  אך  בלטינית,  נכתבו  קצרים  חיבורים  העולם. 
היא  המלכים  סאגות  מבין  החשובה  המלכים".  "סאגות  מכנים  שאנחנו  מה  את  לכתוב 
 1220 בין  סטּורלּוסֹון  סנֹורי  שכתב  מופלאה  כרוניקה   ,(Heimskringla) ַהיימסקרינגָלה 
ל-1240, אודות מלכי נורווגיה מן העידן הפרהיסטורי ועד שלהי המאה השתים־עשרה.3 
(סנֹורה אדה), שהכילה סיפורים מיתולוגיים  האדה הפרוזאית  סנורי הוא שכתב גם את 
הפרה־נוצרית  הדת  לחקר  ביותר  זה חשוב  חיבור  לשון השירה המסורתית.  ותיאור של 
עלילה  שירי  בעיקר  האדה,  שירות  מה שמכונה  העתיקה.4  הנורדית־איסלנדית  והשירה 
היחיד  היד  כתב  השלוש־עשרה.  במאה  לוקט  אגדיים,  וגיבורים  פגאניים  אלים  אודות 
כתב  זהו  הפואטית.5  האדה  של  ֶרגיּוס  קודקס  הוא  הביניים  ימי  של  זה  מאוסף  ששרד 

הייחודי. תוכנו  בזכות  וזאת  הביניים,  מימי  האיסלנדיים  היד  כתבי  מכל  החשוב  היד 
דבר,  של  בסופו  שאינם,  ונושאים  בחומרים  עוסקות  והאדות  המלכים  סאגות 
חומרים  האיסלנדים.  להם  שנתנו  בנוסח  רק  הטקסטים  מוכרים  שלנו  אף  איסלנדיים, 
איסלנדיים מקוריים בנושאיהם כמו גם בנוסח ובסגנון, מצויים בסאגות של האיסלנדים 
או הסאגות המשפחתיות. אלה מהוות ניסיון מצד איסלנדים בני המאה השלוש־עשרה 
אף  אבותיהם.  אודות  סיפורים  באמצעות  שלהם  ולהווה  לעברם  משמעות  להקנות 
רבות  סאגות  השלוש־עשרה,  במאה  במקור  נכתבו  ביותר  המוכרות  הסאגות  שמרבית 
הארבע־ המאה  מן  יד  בכתבי  בעיקר  שמורות  והן  הארבע־עשרה,  במאה  גם  חוברו 
מּודרּוואלאּבֹוק  הוא  הסאגות,  של  ביותר  החשוב  היד  כתב  יותר.6  מאוחרים  או  עשרה 
הנודעים  לז'אנרים  בנוסף  משפחתיות.  סאגות  אחת־עשרה  המכיל   ,(Möðruvallabók)

פּוט  פיטר  מאת  הערות  עם  ב-1844,  לראשונה  הופיע  להיימסקרינגלה   (Laing) ליינג  סמואל  של  האנגלי  תרגומו   3
 Sverre Bagge: Society :מחקר חדש על סנורי סטורלוסון ההיסטוריון .(Everyman’s Library, Dent&Sons, London 1961)

.and Politics in Snorri Sturluson’s Heimskringla, University of California Press, Berkeley 1991
 Snorri Sturluson Edda, 3 vols., ed. by Anthony Faulkes, Viking Society for Northern :מהדורה מוצלחת ומוערת באנגלית  4

.Research, London 1988, 1998, 1999
 Konungsbók eddukvæða. Codex regius. Stofnun Árna Magnússonar á Íslandi. Gl. Kgl. Samling 2365 4to, intr. by  5
Vésteinn Ólason, ed. by Guðvarður Már Gunnlaugsson, Edda/Lögberg, Reykjavík 2001 [מהדורת פקסימיליה עם מבוא 
 Die Edda. Die Lieder der Codex Regius nebst verwandten באיסלנדית ובאנגלית]. מהדורה יעילה של האוסף כולו: 

.Denkmälern, ed. by Gustaf Neckel, revised by Hans Kuhn, Carl Winter, Heidelberg 1962
 Vésteinn Ólason, Dialogues with the Viking Age. Narration and ותולדותיה:  מאפייניה  הסאגה,  של  עדכני  מחקר   6

.Representation in the Sagas of the Icelanders, Mál og menning, Reykjavík 1998
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בני  אירועים  אודות  סאגות  גם  והשלוש־עשרה  השתים־עשרה  במאות  נכתבו  הללו 
התקופה ואודות מלכים וגיבורים אגדיים מן העבר, תורגמו רומנסות ויצירות פסיאודו־

למגילות. הועתקו  שונים  מסוגים  ושירות  היסטוריות, 
בסביבות או אף לפני 1500 התחרו ביניהם אנשי רוח משתי המדינות הסקנדינביות, 
להתייחס  יכלו  הדנים  לממלכותיהם.  מפואר  עבר  יצירת  או  בגילוי  ושבדיה,  דנמרק 
ונדפסה   1200 בסביבות  שנכתבה  יצירה  ַסקסֹו,  של   (Gesta Danorum) דאנֹורּום  לֶגסטה 
שכתבו  מה  סמך  על  שלהם  ההיסטוריה  את  בנו  השבדים  ואילו  ב-1514,  בפריז 
המלומדים  לפי  אשר  הגותים,  אודות  הביניים  מימי  אחרים  והיסטוריונים  יֹורדאֶנס 
השבדים הגיעו מגוטלנד שבשבדיה. הדנים, לעומתם, טענו שהגותים מוצאם ביוטלנד. 
שלוחת  פנזטיה  לימוד,  של  תערובת  הם  מכך  כתוצאה  שנוצרו  ההיסטוריים  תבים  הּכְ

פטריוטית.7 ותעמולה  רסן 
הסקנדינבים.  הרוח  אנשי  עבור  חשובה  תגלית  היה  האיסלנדיים  היד  כתבי  גילוי 
במאה  תרגמו  העתיקים,  החוק  ספרי  קריאת  דרך  השפה  את  שהכירו  אחדים,  נורווגים 
לנורווגיה  שהובאו  יד  כתבי  מתוך  ממנה  קטעים  או  הַהיימסקרינגָלה  את  השש־עשרה 
היה הקשר  והדנים  עבור המלומדים השבדים  ביותר  הדבר החשוב  אולם  הביניים.  בימי 
חיבורים  של  בלטינית  ותקצירים  תרגומים  יצרו  אלה  בקופנהגן.  שלמדו  איסלנדים  עם 
איסלנדים  מכמה  אחד  יֹונסֹון,  ַארנגרימּור  היה  מביניהם  במעלה  ראשון  היסטוריים. 
בכתבי  במיוחד  התעניין  וורם   8.Worm  – וֹורם  אֹוֶלה  הדני  המלומד  עם  פעולה  ששיתפו 
ליטרטורה רּוניקה (כפי שהוא מכונה בדרך כלל),  הרּונים, שמקורם לדעתו דני, וחיבורו 
לחיבורו  בנספח  לסקנדינביה.  מחוץ  גם  ברבים,  נודעת  ליצירה  היה  ב-1636,  שפורסם 
סקּולאסֹון,  ותֹורלאקּור  אֹולאפסֹון  מגנּוס  האיסלנדים  מאת  מאמרים  שני  וורם  פרסם 
פרסום  מאחורי  גם  שעמד  הוא  וורם  אולה  לטיני.  בתרגום  איסלנדיים  שירים  שני  וכן 
בעוד   ,1633 בשנת  שהופיע  להיימסקרינגלה,  ְקלֹוסֹון  ֶדר  ּפֶ הנורווגי  של  הדני  תרגומו 
וללטינית.  לשבדית  תרגום  עם  ביחד  בשטוקהולם,  ב-1699  לראשונה  פורסם  המקור 
המשכה של המלאכה היה פרסום הסנורה אדה בידי הדני ֶרֶזן ב-1665, ביחד עם וולוספו 
של  עבודתו  פרי  בעיקר  הייתה  זו  מהדורה  נספחים.  בתור  הפואטית  מהאדה  והובמול 

אולאפסון. מגנוס  האיסלנדי 
היד  כתבי  באוסף  רב  לעניין  גם  הוביל  העתיקה  האיסלנדית  בתרבות  העניין 

סקירה מצוינת של רעיונות העבר הסקנדינבי כפי שהופצו בידי חוקרים שבדים ודנים במאות השש־עשרה והשבע־  7
  Mats Malm: Minervas äpple. Om diktsyn, tolkning och bildspråk :עשרה ושל קבלתם את הספרות הנורדית העתיקה

.inom nordisk göticism, Brutus Östlings Bokförlag Symposion, Stockholm 1996
 Jakob Benediktsson, Arngrímur Jónsson and his Works, Ejnar Munksgaard, Copenhagen 1957; Ole Worm’s  8
 Correspondance with Icelanders, ed. by Jakob Benediktsson. Bibliotheca Arnaganæana VII, Ejnar Munksgaard,

.Copenhagen 1948
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האיסלנדיים. למלך הדני הייתה כמובן עמדת יתרון ברכישת כתבי היד באמצעות אנשיו 
סוֵויינסֹון  בריניֹולפּור  הבישוף  בעזרת  דנמרק,  מלך  ה-3  פֶרֶדריק  רכש  וכך  באיסלנד. 
עם  והמופלא  הגדול   (Flateyjarbók) הפלאֵטיַיארּבֹוק  כמו  רבים  אוצרות  מסקאלהֹולט, 
בפרוזה,9  האדה  של  רגיוס  וקודקס  הפיוטית  האדה  של  רגיוס  קודקס  המלכים,  סאגות 
ב-1971  לאיסלנד  הוחזרו  האלה  היד  כתבי  שלושת  וב-1662.  ב-1656  לו  שהוענקו 
ארכיונאי  מגנּוסֹון,  ַארני  היה   1700 בסביבות  ביותר  החשוב  והמלומד  האספן  וב-1985. 
ויקר הערך ביותר מבין  ופרופסור איסלנדי בקופנהגן שהצליח ללקט את האוסף הגדול 
דניים  מלומדים  עם  פעולה  שיתף  הוא  פעם.  אי  שהתגלו  האיסלנדיים  היד  כתבי  כל 
התמימות  את  למתן  ניסה  ארני  טורֵפאּוס.  תֹורמֹוד  הפורה  האיסלנדי  ההיסטוריון  ועם 
מותו  עם  המקורות.  של  רציונלית  ביקורת  בעזרת  דורו  בני  של  הפרוע  הדמיון  ואת 
ב-1730 הוא הותיר את האוסף שלו ונכסים אחרים לקרן בחסות אוניברסיטת קופנהגן, 
הוחזרו  שלו  באוסף  האיסלנדיים  היד  כתבי  מרבית   10.(Arnamagnæan) ארנמגנן  קרן 
Magnússon באיסלנד.   – והם שמורים במכון ארני מגנוסון  בין 1973 ל-1997,  לאיסלנד 
והערות  רשימות  באינספור  גם  שלו  באוסף  מלבד  אותנו  זיכה  זה  מעמיק  שמלומד  אף 
מעט  פרסם  מגנוסון  ארני  איסלנד,  של  הספרותית  ההיסטוריה  ועל  שלו  היד  כתבי  על 
אודות הספרות  הידע  ניכרת להפצת  לו תרומה  הייתה  זאת  ועם  מאוד תחת שמו שלו. 
הפקת  לצורך  הדני  רתֹולין  ּבַ תומס  עם  פעולה  שיתוף  באמצעות  העתיקה,  האיסלנדית 
 Antiquitatum Danicarum de causis contemptæ a Danis השפעה,  רבי  כרכים  שלושה 
לתיאוריות  השראה  שהיווה  זה,  חיבור   .1689 בשנת  שפורסמו   ,adhuc Gentilibus mortis
המאה השמונה־עשרה אשר עסקו בספרות האיסלנדית העתיקה, הילל את סגולותיהם 

הסאגות.  מן  רבות  דוגמאות  בלוויית  העתיקים,  הסקנדינבים  של  ההרואיות 
ביניהם  איסלנדיים,  חיבורים  מספר  השמונה־עשרה  במאה  פרסמה  ארנמגנן  קרן 
היו  אלה  תרגומים  ובזכות  ללטינית,  תרגומים  עם  במקור  משפחתיות  סאגות  שתי 
החשובים  הפרסומים  אחד  לסקנדינביה.  מחוץ  המחקר  לעולם  נגישים  הטקסטים 
והמלומדים ביותר מבין אלה הוא מהדורה של האדה הפיוטית. באותה תקופה פורסמו 
תרגומים  עם  עתיקים,  סקנדינביים  וגיבורים  מלכים  אודות  אחדות  סאגות  בשבדיה  גם 

ולשבדית.11  ללטינית 

 MS. No. 2367 4to in the old Royal collection in the Royal Library of Copenhagen, :קודקס רגיוס של האדה הפיוטית  9
intr. by Elias Wessén, Munksgaard, Copenhagen 1940 [פקסימיליה].

 Már Jónsson: Árni Magnússon. Ævisaga, Mál og menning, Reykjavík 1998; :על חייו ויצירתו של ארני מגנוסון, ראו  10
 Árni Magnússons levned og skrifter I-II, ed. by Finnur Jónsson, Gyldendalske boghandel-Nordisk forlag, Copenhagen
 1930; Sigurgeir Steingrímsson, “Árni Magnússon,” in The Manuscripts of Iceland, ed. by Gísli Sigurðsson and Vésteinn

.Ólason, Stofnun Árna Magnússonar, Reykjavík 2004
.Halldór Hermannsson, Bibliography of the Mythical-Heroic Sagas, Islandica V, Cornell University Library, Ithaca 1912  11
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העתיקה  האיסלנדית  הספרות  אודות  הידע  הפצת  מבחינת  ביותר  החשובה  הדמות 
להורים  נולד  הוא  מאֶלט.  פול־הנרי  היה  השמונה־עשרה,  במאה  לסקנדינביה  מחוץ 
בקופנהגן,  לאמנויות  באקדמיה  לצרפתית  פרופסור  זמן־מה  היה  בז'נווה,  צרפתים 
פרסם  הוא  ב-1755  הדנית.  ההיסטוריה  את  לכתוב  דנמרק  ממשלת  ידי  על  ומונה 
את  וב-1756  דנמרק),  לתולדות  (מבוא   Introduction à l’Histoire de Dannemarc את 
 Monumens de la Mythologie et de la Poésie des Celtes, et particulièrement des anciens
חיבור  ובמיוחד לסקנדינבים הקדומים).  ולשירה הקלטית,  למיתולוגיה  (יד   Scandinaves
זה הוא תרגום של חלק ניכר מן הסנורה אדה ושל שירים חשובים מן האדה. רעיונותיו 
מלומדים  של  רעיונות  גם  אימץ  הוא  אולם  ממונטסקיה,  הושפעו  מאלט  של  הכלליים 
 fons et  – והמוצא  המקור  את  המוקדמת  הסקנדינבית  בשירה  וראה  רבים,  סקנדינבים 
בין השאר על התיאוריות  רעיונות אלה התבססו  origo של תרבות הספרות האירופית. 
סקנדינביה,  של  המלכותיות  השושלות  למקור  באשר  אדה  הסנורה  של  היּוֶהֶמריסטיות 
הנורדיות־ והפואטיקה  השירה  בין  להקבלה  באשר  עתיקים  איסלנדיים  רעיונות  ועל 
נגד  התקוממות  של  בעידן  תהודה  מצאו  אלה  רעיונות  הקלאסיות.  לאלו  איסלנדיות 

רֹוס: קלּוניס  מרגרט  כדברי  הקלאסיציזם. 
המדיאבליות  הסקנדינביות  ההיפותזות  שתי  את  להסב  הייתה  מאלט  של  הגאונות 
הלימוד)  וההעתקת  השלטון  העתקת  (קרי:   translatio studii-ו  translatio imperii של 
קוראים  קהל  לפני  הצרפתית  בשפה  אותן  ולהציג  זמנו,  ואל  אירופה  צפון  אל  מטרויה 

רחב. אירופי 
"הרוח  מן  התנתק  הוא  סקנדינביים,  מלומדים  על  כתביו  את  ביסס  שמאלט  אף 
במשמעות  להתמקד  מנת  על  אלה,  מלומדים  כתבו  שבה  יותר,  או  פחות  ההיסטורית, 
מאלט  של  חיבורו  הקדומים".  האיסלנדיים  הטקסטים  של  והספרותית  הפילוסופית 
שאטובריאן  כמו  הצרפתית,  הרומנטית  בתנועה  ביותר  חשובות  דמויות  על  השפיע 
והוגו, אולם השפעתו לא הצטמצמה לצרפת בלבד, כי חיבורו היה למקור הידע העיקרי 

ובגרמניה. באנגליה  מלומדים  עבור  גם  העתיקה  האיסלנדית  הספרות  אודות 
יצירותיו,  בזכות  רסי.  ּפֶ תומס  היה  מאלט  של  רעיונותיו  בהפצת  חשובה  דמות 
 Northern-ו  ;(1763)  Five Pieces of Runic Poetry Translated from the Icelandic Language
השירה  הכרת  על  עמוקות  פרסי  השפיע  מאלט),  של  תרגום  רובה   ,1770)  Antiquities
בדתם  יותר  התעניין  פרסי  גם  מאלט,  כמו  האנגלית.12  דובר  בעולם  האיסלנדית 
ראה  הוא  וגם  היסטוריות,  בעובדות  מאשר  הקדומים  הסקנדינבים  של  ומנהגיהם 
הנשגבות  הפיוט  יצירות  אודות  העיקרי  הידע  מקור  את  ובמיתוסים  העתיקה  בשירה 

 VIÐBÓT The Old Norse Poetic Translations of Thomas Percy. A New Edition and Commentary by Margaret Clunies  12
.Ross, Brepols, Turnhout 2001
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הקלטית  והספרות  הלשון  בין  ברורה  הפרדה  קבע  הוא  כמאלט  שלא  אך  הצפון.  של 
הנורדיות־איסלנדיות.13 לאלו 

איסלנדית  על שירה  זו, אשר התבססו  באנגלית בתקופה  ביותר  היצירות החשובות 
מן   Baldr’s draumar על  פרפראזה  גֵריי,  תומס  מאת   The Descent of Odin היו  עתיקה, 
שלו  בפרפראזות   .Njáls saga’s Darraðarljóð על  המבוססת   The Fatal Sisters-ו האדה, 
שמצא  הפרועה"  "הרוח  את  שלו,  במילותיו  לבטא,  גריי  ניסה  הקדומים  השירים  על 
שהרשימה  היא  הפרועה"  "הרוח  מקרה,  בכל  סגנונם.  את  לחקות  ניסה  לא  אולם  בהם, 

זמנו. בני  האירופים  האינטלקטואלים  את  במיוחד 
לגרמנית  שלו   Monumens-ה ותרגום  הגרמנים,  עבור  חשוב  מקור  גם  היווה  מאלט 
ֶהרֶדר,  עם  התרחשה  האיסלנדית  השירה  של  אמיתית  דרך  פריצת  ב-1765.  הופיע 
"סקאלדית")  או  כ"נורדית"  (שהוגדרה  עתיקה  איסלנדית  שירה  תרגומי  כלל  אשר 
חשובה  דוגמה  הרדר  עבור  היוותה  האדות  שירת  שלו.  המפורסם   Volkslieder ב- 
מיתולוגיה חדשה  ליצור  הצליחו  עם, אשר  הרוח של  בחיי  ולשורשיה  לחיוניות השירה 

קדום. ֶאתי  תוכן  מחדש  ולהוליד 

הנורדית־איסלנדית  בספרות  להתעניינות  הדרך  את  סלל  הקדם־רומנטיציזם  בעוד 
מחוץ  הלב  תשומת  עיקר  את  פריחתה.  לשיא  זו  הגיעה  ברומנטיציזם  העתיקה, 
בין  רומנטיים.  חומרים  בעלות  סאגות  כמה  ולצדן  האדות,  עדיין  עוררו  לסקנדינביה 
המלומדים הגרמנים שחקרו את הספרות הנורדית־איסלנדית העתיקה בסביבות 1800, 
האדה הפיוטית. הם ראו בשירה  מן  ותרגמו ב-1815 חלק  גרים, אשר ערכו  היו האחים 
שהבחינו  אף  הגרמנית,  התרבותית  המורשת  מן  נפרד  בלתי  חלק  העתיקה  האיסלנדית 
הגבורה  עלילות  שירי  כי  סבר  גרים  וילהלם  אבל  לנורדיים,  גרמניים  חומרים  בין  לרוב 
הגרמנית,  הגבורה  שירת  גם  נבעה  שממנו  מקור  מאותו  חלק  הן  הפיוטית  האדה  של 
ניכרת על האדות. בהקדמה  גרים, ב-Deutsche Mythologie שלו, התבסס במידה  ויאקֹוּב 
על  יותר  מוצלחת  השפעה  לעתים  הייתה  הקדומה  הדת  למוסר  כי  מציין  הוא  לחיבורו 
לגיהינום,  עדן  גן  בין  הברורה  חלוקתה  עם  הנוצרי  העולם  להשקפת  מאשר  אנשים  חיי 
הרבה  בתקופה  הפגאנית.  לדת  שיבה  על  בכך  ממליץ  הוא  שאין  אף   – לרע  טוב  בין 
נצרות  של  מיוחד  בסוג  העתיקה  האיסלנדית  הספרות  מעריצי  צידדו  מאוחרת  יותר 

אודין. פולחן  לאיזשהו  בשיבה  אף  או  גרמנית 
באירופה  הסאגות  ושל  האדות  של  הראשונית  קבלתן  כי  לומר  ניתן  כללי  באופן 

Clunies Ross, The Norse Muse, pp. 51-104. כמעט כל הנאמר כאן על אודות פרסי מבוסס על מחקרו של קלּוניס רֹוס.   13
 Andrew Wawn, Vikings and Victorians. Inventing the Old North in Nineteenth Century Britain, D.S. Brewer, :וראו גם

.Cambridge 2000, pp. 24-33
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נושאיהן.  ושל  אופיין  של  מיסטיפיקציה  לומר  שלא  רומנטיזציה,  על  מבוססת  הייתה 
(Ossian) של מקפרסון תוצאה של כמיהה  אֹוסיאן  הייתה קבלתם של שירי  לכך  בדומה 
עזה לסגנונות חדשים, חירות חדשה ואנרגיה חדשה בשירה. בגרמניה נשלטה התקבלות 
אחדותה  שבה  בתקופה  משותפת,  גרמנית  זהות  אחר  אינטנסיבי  חיפוש  ידי  על  גם  זו 

חזון. אלא  הייתה  לא  גרמניה  של  הפוליטית 
המרכזיות  האירופיות  לשפות  תורגמו  ביותר  החשובות  המשפחתיות  הסאגות 
נרטיב  של  האמיתיות  האיכויות  התשע־עשרה.  המאה  של  האחרונים  בעשורים  רק 
ריאליסטית  פרוזה  להתפתח  החלה  כאשר  הערכה  ליתר  וזכו  יותר  הובנו  הסאגה 

ונטורליסטית.
נהנו  המוקדם  הוויקינגי  העידן  מן  סקנדינביים  גיבורים  אודות  סאגות  כצפוי, 
האקזוטיות  והתפאורות  הפנטסטיות  העלילות  הרומנטי.  בעידן  ניכרת  מפופולריות 
מעניין  מקרה  הכללי.  הקוראים  קהל  את  גם  כמו  וסופרים  מלומדים  אליהן  משכו 
התפרסמו  לאנגלית  תרגומים שלה  ארבעה  פריטיֹוף).  (הסאגה של   Friþjófs saga מהווה 
אור  ראה  כשהתשיעי  לגרמנית,  תרגומים  משמונה  פחות  ולא  התשע־עשרה,  במאה 
לשפות  תרגומים  מספר  הופיעו  כן  כמו  ב-1904.  התפרסם  צרפתי  תרגום  ב-1922. 
נבע  שלה  הפופולריות  ומן   Friþjófs saga של  מפרסומה  גדול  שחלק  נכון  סקנדינביות.14 
ֶטגֶנר,  איסאיאס  השבדי  הבישוף  מידי  הסיפור  שקיבל  הפופולרי  הפואטי  הטיפול  מן 
הספרותי של  לטעם  אופייני  בסאגה עצמה  העניין  אך  ב-1823,  לראשונה  כפי שהופיע 

התקופה.
Friþjófs saga הנה מאוחרת ובדויה לחלוטין. הגיבור הֶאּפֹונימי,  כיום נפוצה הדעה כי 
מת,  המלך  האזור.  של  העלוב  המלך  בבת  מתאהב  בסֹוגנפיֹורד,  איכרים  מנהיג  של  בנו 
הגיבור  את  להביס  לנסות  כדי  פחדניות  תחבולות  מיני  בכל  משתמשים  בניו  אולם 
לווייתנים  על  רכובות  מכשפות  מידי  התקפה  כולל  הסכנות,  מכל  נחלץ  הוא  הגדול. 
בשבדיה.  מזדקן  למלך  אהובתו  אינגיּביֹורג  את  משיאים  כך  אחר  אֹורקני.  איי  ליד 
בוחן  המלך  אינגיביורג.  עם  במגע  בא  אינו  אך  שם,  ונשאר  המלך  לחצר  מגיע  פריטיוף 
בכל  עומד  פריטיוף  אבל  בשנתו,  אותו  לרצוח  הזדמנות  לו  ונותן  שונות  בדרכים  אותו 
הפיתויים. או אז מספר לו המלך הקשיש והאציל שהוא עומד למות, ומעניק לפריטיוף 
כך לפחות סברה המאה התשע־עשרה!  ללב –  נוגע  ואת ממלכתו. כמה  אינגביורג  את 
ונתרם  הוזמן  אשר  שבסוגנפיורד,  בוואנגסֶנס  ענק  פסל  מצוי  פריטיוף  להערצת  כביטוי 
על  רומנסה  היא   Friþjófs saga ב-1913.  ה-2,  וילהלם  הקיסר  מאשר  אחר  לא  ידי  על 
האפיזודה  בזכות  הבריטים  לב  אל  דיברה  היא  מכך,  יתרה  מנצחת;  אהבה  ועל  הרואיות 

 Halldór Hermannsson, Bibliography of the Mythical-Heroic Sagas, Islandica V, Cornell University Library, Ithaca :ראו  14
.1912, pp. 13-17; Zernack, op.cit., p. 43, n. 44
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לחצות  שהצליח  פריטיוף,  עם  להזדהות  יכלו  הביניים  מעמד  בני  וקוראים  באֹורקני, 
ויכולותיו. סגולותיו  בזכות  חברתיים  מחסומים 

בספרות  ומסתוריים  אקזוטיים  חומרים  חיפשו  התשע־עשרה  המאה  בני  קוראים 
במודע  שחיפשו  אלה  פריטיוף.  על  לקרוא  נהנו  מהם  ורבים  העתיקה,  האיסלנדית 
האדות.  של  האגדות  ואל  המיתוסים  אל  לבם  תשומת  את  הפנו  הנשגב,  את  יותר 
הייתה  אלה  חומרים  של  ביותר  וההשראה  ההשפעה  רבת  המחודשת  האינטרפרטציה 
ללא ספק טבעת הניבלונגים של ריכרד וגנר. מקורותיו העיקריים היו האדות והוולסונגה 
פירש  וגנר  אחרים).  גרמניים  ומקורות  הניבלונגים  שירת  גם  פחותה  (ובמידה  סאגה 
בדרכים  עוותה  וגם  פורשה  ובהמשך  האמנותית,  למטרתו  בהתאם  האלה  החומרים  את 

כאן. אותו  לגולל  מכדי  ומסובך  ארוך  סיפור   – שלו  יצירתו  שונות 
הן  תורגמו  שאליה  לסקנדינביה  מחוץ  והראשונה  העיקרית  המודרנית  השפה 
 1860 בסביבות  האנגלית.  היא  משפחתיות,  סאגות  סדרת  והן  הַהיימסקרינגָלה 
 1900 ולפני   ;Njáls saga, Gísla saga, Grettis saga, Gunnlaugs saga לאנגלית  תורגמו 
ויליאם  של  בזכותו  מעט  לא  המשפחתיות,  הסאגות  מן  נכבד  חלק  באנגלית  הופיע 
תרגומים  הופיעו  מכן  לאחר  שניים  או  עשור  בתוך  הנודע.  והאמן  המשורר  מוריס, 
התשע־ במאה  ענק  בצעדי  התקדמה  ההשכלה  לגרמנית.15  המרכזיות  הסאגות  של 
באיסלנדית עתיקה  והלך מספר המלומדים ששליטתם  גדל  ובמחציתה השנייה  עשרה, 
עם  ביחד  עבדו  מוריס,  כמו  אחרים,  ואילו  ראויים,  תרגומים  ליצור  כדי  הספיקה 
העזות,  הדרמות  את  להעריך  אירופיים  קוראים  החלו  זו  בתקופה  איסלנדיים.  בלשנים 
הדמויות  אפיון  את  ביותר,  הטובות  בסאגות  המתחוללות  קרובות,  לעתים  והטרגיות 
גוברת אל הסאגות  לב  ואת הדיאלוגים הטעונים שלהן. כעת הוקדשה תשומת  המיומן 
כמו  ומתרגמים  מלומדים  הביניים.  ימי  של  האיסלנדית  החברה  חקר  ואל  המשפחתיות 
כדי  רבות  עשו   (Heusler) ֵהסֶלר  ואנדריאס  ֶקר  ו.פ.  דאֶסנט,  ֶוּב  ג'ורג'  מאּורר,  קונראד 
את  הדגישו  הם  אירופיים.  קוראים  של  השקפותיהם  מעל  האוסיאני  הערפל  את  לפזר 
של  ובמיוחד  העתיקה,  האיסלנדית  הספרות  של  רומנטי  והבלתי  הריאליסטי  טבעה 
ובוודאי חוקרים עממיים, ראו בסאגות  רבים מאותם מלומדים,  הסאגות המשפחתיות. 
החברתיות  הנסיבות  מן  והתעלמו  הטרום־נוצרי,  הגרמני  העבר  של  ישירה  השתקפות 
נוצרית  איסלנד  הייתה  כתיבתן  שבעת  העובדה  למשל  כמו  נוצרו,  שבהן  והתרבותיות 
כבר למעלה ממאתיים שנה והשקפותיהם ומחשבותיהם של היוצרים הושפעו עמוקות 

הרומית־קתולית. הכנסייה  מתורות 
 The Story of Gisli-מ-1861 ו ,The Burnt Njal תרגומי סאגות כמו אלה של דאסנט: 

 Halldór Hermannsson: Bibliography of the Icelandic Sagas and Minor Tales, Islandica I, Cornell University ראו:   15
.Library, Ithaca 1908
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 (Wawn) מ-1866, התקבלו מצוין בבריטניה. במחקר עדכני תיאר אנדרו ואון ,the Outlaw
המעמד  בני  רבים  בריטים  להצלחתם.  הסיבות  את  חשף  ואף  קבלתם  את  בפרוטרוט 
האנגלו־סקסוני  הרקע  עם  להזדהות  להוטים  היו  התשע־עשרה  המאה  של  הבינוני 
הדמויות  ואפיון  המאופקת  לשונן  הסאגות,  של  האינדיבידואליזם  שלהם.  והוויקינגי 
החופשית,  האיסלנדית  המדינה  דימוי  של  האידיאליזציה  גם  כמו  שלהן,  הדיסקרטי 
הם  הבריטים.  של  האידיאולוגיות  השקפותיהם  ואת  הספרותי  טעמם  את  מאוד  הלמו 

הקלאסית.  לספרות  הצפונית  התשובה  את  הסאגה  בספרות  ראו 
לפרשנות  יותר  עוד  חזק  אידיאולוגי  רכיב   1900 בסביבות  נוסף  אמריקה  בצפון 
אחר,  אירופי  צפון  או  אנגלי  ממוצא  אנשים  שעיקרן  קבוצות  ההיא  בעת  הסאגות. 
לפיכך  אירופה.  וממזרח  מדרום  ההגירה  זרם  בשל  מאוימות  חשו  רובם,  פרוטסטנטים 
הסאגות  את  בהתלהבות  הברית  ארצות  של  המזרחי  בחוף  הפרוטסטנטים  קיבלו 
כי הנורדים הבלונדיניים היו האירופים הראשונים שרגלם דרכה על חופי  שסיפרו להם 
ֶהלגאסֹון  קרל  יֹון  ומאיטליה.  מספרד  השיער  כהי  הקתולים  ולא  הצפונית,  אמריקה 
בתרגום   (Njals saga) סאגה  לניאלס  ֶפרנץ'  אלן  של  לעיבוד  הלב  תשומת  את  הפנה 
קיצור  זה  היה  גיבורי איסלנד.  הכותרת  ב-1905 תחת  ולהקדמה שלו שפורסמו  דאסנט 
שמאחורי  האג'נדה  האמריקני.  הקורא  של  הספרותי  לטעם  והתאמתה  הסאגה  של 
סיכם  ב-1873  פרימן, אשר  אוגוסטוס  אדוארד  רעיונותיו של  בעקבות  נוצרה  זה  חיבור 
הארים  "הטווטונים,  הבאה:  בקביעה  בעולם  האריים"  "העמים  תפוצת  תיאור  את 
בעולם  לשלוט  נועדו  והרומים  היוונים  קודמיהם  שכמו  כרונולוגית,  מבחינה  האחרונים 
פרנץ',  מר  הגזעית."  התורשה  של  ביותר  המשובחים  פירותיה  את  לקבל  זכו  וללמדו, 
לאידיאולוגיה  הסאגות  את  מקשר  האנגלים,  המתיישבים  ראשוני  של  אמריקני  צאצא 

כותב: הוא  כאשר  זו 
שבעיניהם  היוונים,  כשל  אומץ  לא  גזענו.  בני  של  הנעלה  הסגולה  הוא  לב  אומץ 
העומדים  גברים  של  דחק,  מצבי  בכל  יציבות  אלא  לקלון,  נחשבו  לא  ומנוסה  דמעות 
על  הצפוניים  האפוסים  כל  של  עליונותם  מתבטאת  זו  חשובה  בנקודה  עצמם.  ברשות 
הגבורה  לרמת  מגיעים  אינם  והאנאידה  אנשי האיליאדה, האודיסאה  כי  הדרומיים,  פני 

שלנו. הטווטוני  הגזע  של 
ו"מיתוס־הִאי",  התשע־עשרה,  במאה  בגרמניה  שהתפתח   ,“Germanenmythos”-ה
העשרים,  המאה  של  הראשונה  במחצית  גרמניה  של  הרוח  בחיי  במיוחד  חזק  שהיה 
נוצרו כתוצאה מן המאבק ליצירת זהות גרמנית, והתבססו על רעיונות גזעניים שנפוצו 
אלא  לגרמנית  תורגמו  לא  המשפחתיות  הסאגות  לה.  ומחוץ  גרמניה  בתוך  ההיא  בעת 
של  הראשונים  בעשורים  רק  ובשלמותן  התשע־עשרה,  המאה  של  האחרונות  בשנים 
כבר  מגובשים  ו"מיתוס־האי"   “Germanenmythos”-ה היו  הזה  בשלב  העשרים.  המאה 
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משנת  לגמרי, כפי שניתן להבין מן הקטע הבא מתוך הקדמה לתרגום הוולסונגה סאגה 
:1892

רוחנית  התנזרות  בתרגילי  עסוק  בגרמניה  האדם  היה  בו  זמן  פרק  באותו 
ונתנו  הפרוע  והדמיון  הפנטזיה  ָשבו  הנוצרי,  ישוע  של  שובו  לקראת 
בירכתי  האי  של  הסאגה  מהות.  נעדרת  שירה  בתרגומי  אותותיהם  את 
את  התואמת  הדרושה,  התהודה  את  הגרמני  של  בנפשו  עוררה  לא  צפון 
ובהערצה  בגאווה  מתבוננים  אנו  היום  הצפונית.  השירה  של  גדולתה 
ספרותית  פריחה  שידעו  הקדומים,  הטווטונים  של  "הברברית"  בספרות 

שכזאת.

 Eugen) דידריקס  אויגן  המו"ל  בו  שהחל  הגדול  המאמץ  בבסיס  עמדה  זו  גישה 
תרגומים  ולהציג  לפרסם  במדינה,  הגרמניסטים  חשובי  של  חבורה  בתמיכת   (Diderichs
שהופיעה   (Thule) תּוֶלה  בסדרה  והסאגות,  האדות  העתיקה,  האיסלנדית  הספרות  של 
השלושים  בשנות  שנית  אור  ראו  אף  מכרכיה  ורבים   ,1930-1911 בשנים  כרכים  ב-24 

המלחמה. ובמהלך 
בידי  שנתמכה  תרבותית  מדיניות  של  מתוכנית  חלק  היו  תולה  מהדורות 
דיבר  חזונם   .Germanistik-ה מתחום  מלומדים  ובמיוחד  רבים,  גרמניים  אינטלקטואלים 
זהותו  גרעין  בגרמניה, אשר תהווה את  הגרמנית הפגאנית  הרוח  לידתה מחדש של  על 
כמו  בסאגות,  תכופות  המובעים  למוות  והבוז  ההרואיות  הגרמני.  העם  של  החדשה 
תרבויות  כלפי  האנטגוניזם  לבם.  את  שמשכו  הם  שם,  המתוארת  החיים  פשטות  גם 
הראשונה  העולם  מלחמת  עם  רבה  במידה  התגבר  הזאת,  בתנועה  טבוע  שהיה  אחרות, 
ברובם פסימיסטים המתנגדים  אינטלקטואלים אלה  היו  ותוצאותיה. מבחינה תרבותית 
סמל  עבורם  היו  אותן,  הבינו  שהם  כפי  והסאגות,  ולדמוקרטיה,  לתיעוש  למודרניזם, 
גישותיהם  בין  דקים  הבדלים  שהיו  מובן  להווה.  מופת  לשמש  עשוי  אשר  לָעבר 
מלחמת  אחרי  בוטה  ואנטי־צרפתי  פרו־גרמני  היה  למשל  הסלר  אנדריאס  אלה.  של 
היבטים  ביקר  כי  אם  השלושים,  שנות  במהלך  בהיטלר  צידד  ואף  הראשונה,  העולם 
היצירות  של   ,"völkisch"ה העממית,  הפרשנות  ושל  הנאצית  האידיאולוגיה  של  רבים 
של  והאסתטיקה  הסגנון  להבנת  חשובה  תרומה  העלה  הסלר  העתיקות.  האיסלנדיות 
בהן  לראות  נחוש  והיה  תוכנן,  של  מיסטיפיקציה  כל  דחה  והסאגות,  השירה   – האדות 

בטהרתה.  יחסית  שנותרה   “Germanentum” של  ייחודית  התפתחות  אודות  נרטיבים 
הפכו  והאדות  והסאגות  ביותר,  רבה  הנאצים  השפעת  כמובן  הייתה   1933 לאחר 
סקנדינביה  בארצות  השלישי.  הרייך  של  הרשמית  בתעמולה  לכלי  מצח  בעזות 
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תכופות  שימשו  הוויקינגי  העידן  מן  דימויים  אזכורי  ונורבגיה,  דנמרק  הכבושות, 
גדולות,  בכמויות  אז  הודפסו  הסאגות  תרגומי  המלחמה.16  בזמן  הרשמית  בתעמולה 

בחזית.17 והחיילים  ההיטלריוגנד  עבור  במיוחד  פורסם  הפיוטית  האדה  מן  ומבחר 
של  הנאצית  הפרשנות  הייתה  האם  האחת:  שתיים.  הן  כעת  הנשאלות  השאלות 
הסאגות משובשת? וכי אין בסיפורי הסאגות אודות סגידה לגיבורים, שוד, הרג ונקמה 
הגיבור האידיאלי  כך.  כל  לא פשוט  זה  אידיאלי עבור מחרחרי מלחמה תוקפניים?  כלי 
או  שלו  בכבוד  פגיעה  כל  סובל  ואיננו  הצורך,  בעת  טוב,  לוחם  אכן  הוא  הסאגה  של 
מכונה  ותוקפן  שתלטן  אדם  אחרים.  של  בכבודם  מתחשב  גם  הוא  אבל  משפחתו.  של 
האידיאל  אסון.  ממיט  בן־בלייעל  בו  רואות  והסאגות  "בריון",   ,ójafnaðarmaðr בסאגות 
שדואגת  שיטה  עצמאיים,  מנהיגים  בין  שיווי־משקל  הוא  בסאגות  המצטייר  החברתי 
היו  ואנשיו  היטלר  אדולף  הבלעדי.  הכוח  בעל  יהיה  לא   ójafnaðarmaðr שאף  לכך 
השנייה  השאלה  עליו.  חלמו  לא  אף  הסאגות  שכותבי  כזה  בקנה־מידה   ójafnaðarmenn
היטלר?  גרמניה של  על  ולשיבושן השפעה כלשהי  הייתה לשימוש בסאגות  היא: האם 
ודאי  נחשבו   Germanistik-ה מלומדי  מאוד.  מצומצמת  לוודאי השפעה  קרוב  והתשובה: 
עצמו  שהיטלר  אף  ודווח  השלטון,  של  הקשה  הגרעין  בעיני  מזיקים  ובלתי  תמימים 

ב-1936. בנינרנברג,  המפלגה  בוועידת  קרה  כתף  להם  הפנה 
בשנים שלפני מלחמת העולם השנייה, אשר התאפיינו ברגשות לאומניים, אך צפוי 
את  ירגיז   ,oldnordisk או   altgermanisch כטווטונית,  האיסלנדית  הספרות  שאפיון  היה 
הסאגות  את  לחקור  החלו  ב-1911)  (שנוסדה  איסלנד  של  באוניברסיטה  האיסלנדים. 
כיצירות ספרות, לפרש אותן כפרי החברה האיסלנדית במאות השתים־עשרה והשלוש־
הפכה  המלחמה  לאחר  נורדי.  אפילו  או  גרמני  משותף  מעבר  בבירור  הנבדלת  עשרה, 
גישה זו לשלטת בקרב מלומדים גם בארצות אחרות. התוצאה הייתה עניין הולך וגובר 
עצמה,  בפני  ספרותית  כיצירה  סאגה  כל  של  ובאיכויות  הסאגות  של  הנרטיב  באמנות 
וכן ניסיונות לשפוך אור על הנסיבות ההיסטוריות הייחודיות של יצירתן. במקביל נזנחו 
ומלומדים  בסאגות,  ההרואי  האלמנט  של  היתר  והדגשת  הקודמת  הנאיבית  ההערצה 
של  הביקורתית  גישתן  את  מדגישים  נכתבו,  שבה  התקופה  לאור  אותן  להבין  שמנסים 
התרבות  בין  האיזון  את  למצוא  מנסים  רבים  חוקרים  יתרה.  אלימות  כלפי  הסאגות 
ורעיונות הנצרות מצד אחד, לבין החומרים המסורתיים ושרידי המנטליות  הקלריקלית 
שהתפתח  הייחודי  החברתי  המבנה  השפעת  על  דגש  שימת  תוך  שני,  מצד  הוויקינגית 

 Müller-Wille, Michael, “The political misuse of Scandinavian prehistory in the years 1933-45”, in Roesdahl & Sørensen,  16
.eds., The Waking of Angantýr, pp. 156-175

 Óskar Bjarnason, “’German’ Heritage in Icelandic books”, in The Manuscripts of Iceland, Stofnun Árna Magnússonar,  17
Reykjavík 2004. ראו מאמרו בכרך זה.
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המאות  בני  איסלנדים  בין  שמתנהל  כדיאלוג  הסאגות  את  לקרוא  אכן  ניתן  באיסלנד.18 
שהם  חשבו  או   – ידעו  הם  שאודותיו  עברם,  לבין  והארבע־עשרה  השלוש־עשרה 
ביחד  הישנה;  החברה  לחסרונות  חריפה  מודעות  מבטאות  הסאגות  רבות.   – יודעים 
ההבנה  בבירור  הסאגות  מן  עולה  עליה,  נוסטלגית  והסתכלות  שלה  אידיאליזציה  עם 
העלילה  בשירי  או  בסאגות  יראה  לא  רציני  חוקר  שום  כיום  נחרץ.  כבר  גורלה  כי 
משותפת,  נורדיות  או  גרמניות  וחברה  מנטליות  של  ישירה  השתקפות  האדות  של 
ועל  מחשבה  דפוסי  על  גם  אור  לשפוך  כדי  בהחלט  יש  אלה  של  זהיר  שבניתוח  אף 
המאה  של  באיסלנד  המדיאבלית  הנוצרית  לחברה  שקדמו  ודתיים  חברתיים  מנהגים 

השלוש־עשרה. 
קוראים.  של  שיא  מספר  אל  הסאגות  הגיעו  העשרים  המאה  של  השנייה  במחצית 
רחבה  לתפוצה  זכו  פינגווין,  הוצאת  של  הקלאסיקה  כמו  בסדרות  לאנגלית  תרגומים 
אקזוטי  עולם  אודות  היטב  שמסופרים  סיפורים  בתור  לקוראיהם  הנאה  שהסבו  ונראה 
ושונה מאוד מן החיים המודרניים, ובזכות תיאורי הדמויות המגוונים והמחוננים שלהם. 
בסקנדינביה  אף  מסוימת  ובמידה  בגרמניה  למצוקה  נקלעו  הסאגה  ומחקר  הסאגות 
התולה  תרגומי  והתחדש.  שב  בהם  העניין  אולם  השנייה,  העולם  מלחמת  לאחר 
של  סדרה  בפרסום  דידריקס  החל  כך  ואחר  השבעים,  בשנות  מחדש  הודפסו  הישנים 
מזה  מאוד  שונה  דגש  עם  מלומדות  והערות  הקדמות  בליווי  לסאגות  חדשים  תרגומים 
אירופיות  רבות,  לשפות  הסאגות  תורגמו  זו  בתקופה  הישנות.  התולה  מהדורות  של 
שפות  בשמונה־עשרה  התפרסמה  ניאל  של  שהסאגה  כדוגמה  לציין  ניתן  ואחרות. 

תרגומים. של  דומה  במספר  הופיעו  אחרות  סאגות  וגם  וביפנית,  אירופיות 
בהתחשב בהיסטוריה הדרמתית של היחס לאדות ולסאגות במאות השמונה־עשרה 
והתשע־עשרה ובראשית המאה העשרים, מעניין יהיה לחקור יחס זה במחצית השנייה 
נבון  זה  יהיה  לא  מצומצם,  מחקר  רק  בנושא  שנערך  מאחר  אך  העשרים.  המאה  של 

בהשערות. להסתכן 
מותנית  הייתה  באירופה  והסאגות  האדות  של  קבלתן  כי  מוכיחות  לעיל  הדוגמאות 
כללי,  עיקרון  לוודאי  קרוב  זהו  המקבלים.  של  אידיאולוגיים  ובצרכים  קדומות  בדעות 
אולם המקרה הנוכחי הוא קיצוני, משום שספרות זו שימשה למילוי פערי ידע גדולים, 

ברובו.  נודע  בלתי  אך  מבוקש  שהיה  עבר  תמונת  לשרטוט 
מקום  של  התרבותי  בשיח  תמיד,  תיתקל  שונה  מתרבות  או  רחוק  ֵמָעבר  ספרות 
שגויות  פרשנויות  שלה.  המקורית  המשמעות  של  שגויה  בפרשנות  אחר,  זמן  או  אחר 

 Lars Lönnroth, Njáls saga. A Critical Introduction, University of California Press, Berkeley 1976; Preben ראו:   18
 Meulengracht Sørensen, Fortælling og ære. Studier i islændingesagaerne, Aarhus universitetsforlag, Århus 1993;

.Jesse Byock, Viking Age Iceland, Penguin Books, London 2001
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התרבות  של  והצרכים  התנאים  ידי  על  הנוכחית,  בדוגמה  שהראינו  כפי  נשלטות, 
ואת  המדוברת  בספרות  העניין  את  לזמן־מה  להגביר  בהחלט  עשויות  הן  המקבלת. 
פרשנות  להעדיף  יש  זאת  עם  אמנותית.  מבחינה  פורות  להיות  ואף  השיווקי,  ערכה 
אין  אם  (גם  יתר  פרשנות  או  גסה  פשטנות  פני  על  סבירה  במידה  מבוססת  שהיא 
חברות  יצירות של  גדולות).  אמנות  ליצירות  קבועה אחת  מאמינים שקיימת משמעות 
יותר לפרשנות שגויה ואף לשיבוש  שמקומן בפריפריה של אזור תרבות גדול, מועדות 
מאשר יצירות של תרבויות מוכרות ונלמדות יותר, וסיפור קבלתן של האדות והסאגות 

רבות. דוגמאות  אכן  לכך  מספק  באירופה 

�



הפואטיות  למסורות  המיתולוגית  התשתית 
הקדומות הנורדיות  והפרוזאיות 

יעקב שריג*

עולמות  עם  הקורא  את  מעמתת  הקדומות  הנורדיות  הספרותיות  למסורות  התוודעות 
האדה  אל  הן  נשלחים  שערוציה  מיתולוגית,  מתשתית  חיותם  את  היונקים  קסומים 

הפואטית.1 האדה  אל  והן  הפרוזאית 
בתקופה  שחוברו  והיסטוריים,  מיתולוגיים  משירים  מורכבת  הפואטית  האדה 
מרחב  בתיאור  עוסקים  השירים  הנורדי.2  במרחב  הנוצרית  האמונה  להופעת  שקדמה 
בני־ הגמדים,  הענקים,  עם  יחסיהם  העולם,  בריאת  האלים,  של  האולימפי  המחיה 

הישויות.3 ושאר  האדם 
האירועים  את  בפנינו  חושף  הנביאה",  "חזון  שמובנו   ,(Völuspá) "וולוספו"  השיר 
השונים שהתרחשו בבריאת העולם, משפחות אלי האזיר והווניר,4 אחרית העולם ולידתו 

ומנהגים עממיים בסקנדינביה.  ד"ר לספרות עממית מהאוניברסיטה העברית, חוקר מיתוסים, אמונות  יעקב שריג,   *
מחבר הספר "מיתולוגיה סקנדינבית" בהוצאת "מפה" 2005.

מובנה של המלה "אדה" עורר פירושים שונים. הפואמה "רינגסת'ולה", המהווה שריד משיר שזמן חיבורו המשוער הוא   1
המחצית הראשונה של המאה ה-10, נתפסת כמקור הראשון לאזכור שם זה בהוראת "סבתא קדומה". החל מהמאה 
ה-14 ועד המאה ה-17 שימש המונח "אדה" בצירוף "אדו רגל" (Eddu regal) לציון חוקים טכניים של החוק והמשפט 
הנורבגי. גם שמה של העיר אודי, השוכנת בדרום איסלנד, אשר בה בילה הסופר והמדינאי סנורי סטורלוסון, ששמו 
למיתולוגיה  כמקורות  האיסלנדיות  השירות  על  האדה.  של  האטימולוגי  במובנה  נקשר  האדה,  כתבי  בחיבור  נקשר 

הסקנדינבית, ראו: שריג,י., המיתולוגיה הסקנדינבית, הוצאת מפה, תל-אביב, 2005, עמ' 243-234.
איסלנד הייתה האחרונה במרחב הנורדי שקיבלה על עצמה בשנת 1000 את האמונה הנוצרית. על המתח ששרר בין   2
 Steinsland, G., “Pagan Myth in Confrontation with ראו:  הנורדי,  במרחב  הנוצרית  האמונה  לבין  הפגאנית  האמונה 
 Christianity: Skírnísmál and Genesis”, in: Ahlbäck,T.(ed.), Old Norse and Finnish Religions and Cultic Place-Names,

.Åbo: Donner Institute, 1990, pp. 316-28
 Hollander, L.M., “Were the Mythological Poems of the :לשאלת תקופת חיבורם של השירים המיתולוגיים באדה, ראו  3

Edda Composed in the Pre-Christian Era?”, Journal of English and Germanic Philology 26 (1927), pp. 98-105
ה"אזיר" וה"ווניר" הם שתי משפחות אלים, אשר אכלסו את האולימפוס השמיימי הנורדי. אלי ה"אזיר" שכנו במצודת   4
אוסגרד (Ásgard) שבאוסלנד (Ásaland), שממזרח לנהר דון, ואילו ה"ווניר" התגוררו בוונהיים, המוכרת גם בשם וונלנד. 
בניגוד לאופיים הסוער והמלחמתי של אלי "אוסגרד", ניחנו ה"ווניר" בתכונות של שפע, פריון והשפיעו את טובתם 
על החקלאים והסוחרים. על שתי משפחות האלים, ראו: שריג,י., המיתולוגיה הסקנדינבית, הוצאת מפה, תל-אביב, 
 Schjødt, J.P., “Relationen mellem aser og vaner og dens ideologiske גם:  ראו  כן  כמו  2005, עמ' 35-33; 145-133. 
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ב"היימסקרינגלה"  השזורים  השירים  עושר  עם  יחד  זה  רחב  מידע  החדש.  העולם  של 
(Heimskringla), יצירתו הפרוזאית רחבת היריעה של סנורי סטורלוסון, משמשים מאגר 

הנורדי.5 בעולם  שרווחו  המיתוסים  אודות  מידע  של  מקיף 
האדה הפרוזאית נקשרת קשר אמיץ בשמו של המשורר האיסלנדי סנורי סטורלוסון 
הודות  והשפעה.6  עוצמה  רב  כמנהיג  גם  שנודע   ,(1241-1178/9)  (Snorri Sturluson)
שיריות  ויצירות  מיתוסים  סאגות,  לראשונה  הכתב  על  הועלו  סטורלוסון  של  למפעלו 
פגאניים,  מיתוסים  נשתמרו  כך  הקדום.  הנורדי  במרחב  והאמונה  החיים  בהווי  שעסקו 

הפרוזאית".7 "האדה  בשם  הידוע  באוסף  וכונסו  לוקטו  והם 
 שתי האדות מקיימות יחסי גומלין הדוקים ואמיצים ביניהן. חלק מהשירות שזורות 
הדרמטיים  המעמדים  את  ומאדירות  הסאגות  עלילות  של  הפרוזאי  במרקם  וארוגות 

מתלוות. הן  שאליהם 
למסורות  להתוודע  לנו  שמאפשר  העיקרי  המקור  הם  האיסלנדיים  הטקסטים 
המידע  גם  מתווסף  אלה  ליצירות  בסקנדינביה.8  הקדומות  והפרוזאיות  הפואטיות 
היסטוריים  וטקסטים  בעץ  או  באבן  החרותים  ציורים  הרוניים,  מהרישומים  שנלמד 
 ,(Gesta Danorum) דנורום"  ה"גסטה  הוא  שבהם  שהחשוב  לטינית,  בעיקר  הכתובים 
שכתיבתו  הדני,   (Saxo Gramaticus) גרמטיקוס  סקסו  של  מפעלו   – הדנים"  "מעשי 

 implikationer”, in: Steinsland,g., (ed.), Nordisk Hedendom. Et Symposium, Odense: Odense University Press, 1991, pp.
 Haugen, E., “The Mythical Structure of the Ancient Scandinavians: Some Thoughts on Reading :303-20; וכן, ראו גם
 Dumézil.” In: To Honor Roman Jakobson: Essays on the Occasion of his Seventieth Birthday, The Hague: Mouton,

.1967, pp. 855-68
 Boyer, R., “On the Composition of Völuspá”, in: Glendenning, R.J. :מחקרים על חיבורה של היצירה "וולוספו", ראו  5
 Nordal, :וכן ראו and Bessason, H., (ed.) Edda: A Collection of Essays, University of Manitoba Press, 1983, pp. 117-33

 .S., “Three Essays on Völuspá”, Saga-Book of the Viking Society 18 (1970-73), pp. 79-135
על דמותו של סנורי סטורלוסון, חייו ומפעלו הספרותי, ראו: שריג, י., המיתולוגיה הסקנדינבית, הוצאת מפה, תל-  6

אביב, 2005, עמ' 223-218.
 Ross, M.C., “The Mythological Fictions of Snorra Edda”, ראו:  סטורלוסון,  סנורי  באדה של  המיתולוגי  ההיבט  על   7
 in: Snorrastefna. 25-27 júli 1990, ed. Úlfar Bragason, Rit Stofnunar Sigurðar Nordals 1 (Reykjavík: Stofnun Sigurðar
 Hallberg, P., “Elements of Myth in the Heroic lays of the Poetic Edda”, in: :וכן ראו גם ;Nordals, 1992), pp. 204-16
 Brogyanyi, B. and Krömmelbein, T. (ed.), German Dialects: Linguistic and Philological Investigations, (Amsterdam:
 John Benjamins, 1986), pp. 213-47; Holtsmark, A.,“Heroic Poetry and Legendary Sagas”, Bibliography of Old-Icelandic
 Boer, R.C., “Studier והרעיונות באדה של סנורי סטורלוסון, ראו:  Studies (1966), pp. 9-21 מחקר מקיף על הסיגנון 

.over Snorra edda”, Årbøger for nordisk oldkyndighed og historie, 1924, pp. 145-272
הנורדיים  השירים  על  זרות  והשפעות  רוניים  רישומים  סקאלדית,  שירה  בין  והשוואה  האדית  השירה  תארוך  על   8
 Andrews, A. LeRoy., “The Criteria for Dating the Eddic Poems”, Publications of the Modern Language :הקדומים, ראו

.Association, 42 (1927), pp. 1044-54
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אוצרים  שישה־עשר  מתוך  הראשונים  הכרכים  תשעת   .1223-1216 בשנים  נעשתה 
הקדומות.9 הנורדיות  מהמסורות  ומיתוסים  עשיר  מיתולוגי  מידע  בחובם 

המלכותי",  היד  "כתב  הוא  הנורדי  המיתולוגי  העולם  להכרת  נוסף  ערך  רב  מקור 
זה  יד  (Codex Regius), שזמן כתיבתו המשוער הוא 10.1280-1270 כתב  "קודקס רגיוס" 
 Brynjolfur) בן ארבעים וחמישה דפים, נתגלה בשנת 1643 על ידי ברוניולפור סוויינסון 
שבו,  קצרים  פרוזה  פרקי  ושני  המחורזות  השירות  ותשע  עשרים  ומבין   ,(Sveinsson

מיתולוגיות.11 עלילות  מתארות  יצירות  עשר 
כגון:  אודין  לאל  המתייחסים  שירים  מכיל  רגיוס"  ב"קודקס  המיתולוגי  החלק 
 (Vafthrúdnismál) "ואפת'רודניסמול"   ,(Hávamál) "הוואמול"   ,(Völuspá) "וולוספו" 
ו-"גרימניסמול" (Grímnismál); השיר "סקירניסמול" (Skírnismál) המוקדש לדמותו של 
האל פריי (Frey); וארבעה שירים העוסקים בדמותו של האל ת'ור (þor): "הורבארדסליוד" 
ו"אלוויסמול"   (þrymskvida) "ת'רומסקווידה"   ,(Lokasenna) "לוקאסנה"   ,(Hárbardsljód)

.(Alvíssmál)
מקור השירה האדית באיסלנד הוא בנורווגיה, שבה היא רווחה גם לאחר שנורווגיה 
הקיימת  והשירה  קלף,  על  בכתב  זו  שירה  שהעלו  אלה  היו  האיסלנדים  התנצרה. 
במאה  באיסלנד  שרווחו  בעל־פה  מסורות  של  השתקפויות  למעשה,  היא,  היום  עד 
להעלאתם  עד  במתכונתם  ונשתמרו  בנורווגיה  חוברו  מהשירים  כמה  השלוש־עשרה. 

הקלף. על 
הבתים השיריים המשולבים בסאגות משמשים לעתים מקור לתיאורים הסיפוריים, 
ידי  על  לתיאור  בחלקו  רק  שניתן  העלילתי,  לסיפור  חלופי  נוסח  מהווים  הם  ולעתים 
ארוכים  שירים  לפצל  העדיפו  הסאגות  שמהדירי  יתכן  בסאגה.  הסיפוריים  החלקים 

יותר.  קטנים  לחלקים 
ניתן  הפואטית  ומהאדה  הפרוזאית  מהאדה  להפיק  שניתן  ההדדית  התרומה  על 
שנמצא   ,(Brot af Sigurdarkvidu) סיגורד"  של  "סיפורו  הקטוע  האדי  מהשיר  ללמוד 
זוכה להשלמה תוכנית באמצעות  רגיוס". אובדן פתיחתו של השיר  בכתב היד "קודקס 
"סאגת וולסונג" (Völsunga saga), וכך יוצאים אנו נשכרים במקרה זה ובמקרים נוספים 
בהם נשתמרו רק קטעי יצירות. באמצעות שיר אדי זה והסאגה אנו מתוודעים לגיבורים 

 Friis-Jensen, K. (ed.) Saxo Grammaticus: A Medieval Author between Norse and Latin Culture, ראו:  זה,  לעניין   9
.(Copenhagen: Museum Tusculanum, 1981)

 Lindblad, G., Studier i av alder eddan I-II. Lundastudier i nordisk språkvetenskap, 10. Lund: :על "קודקס רגיוס", ראו  10
 .C.W.K. Gleerup, 1954, xxiv codex regius

 Klingenberg, H., “Types of Eddic Mythological Poetry” in: Glendinning, :על טיפוסי השירות המיתולוגיות באדה, ראו  11
 R.J., and Bessason, H., (ed.), Edda: A Collection of Essays, University of Manitoba Icelandic Studies 4 (Winnipeg:

.University of Manitoba Press, 1983), pp. 134-64
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לרצוח   (Gutthorm) גות'ורם  אחיהם  את  להביא  הזוממים   (Högni) והגני   (Gunnar) גונאר 
סיגורד. את 

דרומור  של  כבישוף  שכיהן   ,(Thomas Percy) פרסי  תומס  פירסם   1763 בשנת 
 .(“Five Pieces of Runic Poetry”) רונית"  שירה  של  קטעים  "חמישה  את   ,(Dromore)
ב"סאגת  מצוטט   ,(“The Incantation of Hervor”) הרוור"  של  "המקסם  הראשון,  השיר 
זה  בשיר  המרכזי  המוטיב   12.(“Hervarar saga ok Heiðreks konnungs”) והיידרק"  הרוור 
אנגנטור  הגיבור  של  ברשותו  שהייתה   13,(Tyrfingr) "תורפינגר"  המאגית  החרב  הוא 
 .(Samsöy) אנגנטור מוצא את מותו יחד עם אחד־עשר אחיו בקרב סמסאיי .(Angantýr)
לוחם  של  במסווה  למסע,  יוצאת  ברוסיה,  סבה  בבית  שגדלה   ,(Hervör) הרוור  בתו 
מקברם  להעירם  מנת  על  דודיה,  ואחד־עשר  אביה  של  הקבורה  גבעת  אל  ויקינגי, 

החרב. את  לרשותה  ולקבל 
לה  ולהעניק  מקברו  לקום  אביה,  אל  הרוור  של  הכאובה  קריאתה  את  מציג  זה  שיר 
הנואשים  ניסיונותיו  ואת  מחד,  מותם  את  לנקום  שתוכל  מנת  על  המאגית  החרב  את 
לנקום את  נחישותה של הרוור  רובצת עליה.  של האב להניאה מלקיחת החרב שקללה 
ומר, בשל הבעלות  לגורל אכזר  ואת צאצאיה בעתיד  בני משפחתה חושפת אותה  מות 

החרב. על 
דמותה הנוקמת עולה בקנה אחד עם דמותה של הילדר (Hildr), בתו של המלך הגני 
 –  (Ragnarsdrápa) "ריינארסדרופה"  האדי  בשיר  הילדר מתוארים  (Högni). מעלליה של 
"שירו של ריינאר". השיר חובר על־ידי המשורר בראגי בודאסון (Bragi Boddason), שחי 

.(Ragnar Loðbrók) לודברוק  ריינאר  הדני  הוויקינגי  הגיבור  לכבוד  התשיעית,  במאה 
יאראנדסון  הדין  המלך  ידי  על  נחטפה  הגני,  המלך  של  היפהפייה  בתו  הילדר, 
את  ומנמק  הדין,  שמציע  והפיצוי  הפיוס  הצעת  את  דוחה  הגני   .(Heðinn Hjarrandason)
ידי גמדים,  (Daínsleif), שנעשתה בידע מאגי על  סירובו באומרו, כי החרב "דיינסלייף" 
זו  חרב  אדם.  חיי  בה  שנקטלו  מבלי  לנדן  להשיבה  דרך  כל  ואין  מנדנה,  נשלפה  כבר 

הגלידו. לא  מעולם  גרמה  שהיא  והפצעים  במכתה,  הובסה  לא  מעולם 
אינו   ,(Hjadningavíg) "יאדנינגאוויג"  בשם  והידוע  המלכים  שני  בין  שניטש  הקרב 
מאגי  במקסם  ומחיה  בפצועים  מטפלת  הקרב,  בשדה  הילדר  מבקרת  ובלילה  פוסק, 
אחד  בקנה  עולה  זו  פעולתה  היום.14  במהלך  שנהרגו  הלוחמים  את  הקרב  להמשך 

היידרק  המלך  ובנה   (Hervör) הרוור  של  חייהם  את  מתארת  והיא  ה-13,  המאה  באמצע  חוברה  זו  לגנדרית  סאגה   12
לבין  בינו  (Gestumblindagátur), שנערכה  "גסטומבלינדאגוטור"  נקשר בתחרות חידות  זה  (Heiðreks). שמו של מלך 

"האורח העיוור", "גסטומבלינדי" (Gestumblindi), הלא הוא האל אודין במסווה.
Tolkien, C., “The Battle of the Goths and the Huns”, Saga- :על חרב תורפינגר ומקומה במלחמת הגותים בהונים, ראו  13

.Book of the Viking Society 14 (1955-6), pp. 141-63
 .Malone, K., “An Anglo-Latin version of the Hjaðningavíg”, Speculum 39 (1964), pp. 35-44 :על קרב זה, ראו  14
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מילים  של  משמעותן  גם  מובנת  מכאן  "קרב".   – קדומה  באיסלנדית  שמה  מובן  עם 
(Hildi-meiðr) שמובנה הפואטי "לוחם";  "הילדי־מיידר"  כגון:  זה  נוספות הנגזרות משם 
 vekja) הילדי"  "וקיה  הביטוי  גם  ומכאן  "מנהיג";  "גיבור",   –  (Hildingr) "הילדינגר" 
עד  הפסקה  ללא  להימשך  אמור  הקרב  להילחם".  מלחמה,  "לעורר  שהוראתו   ,(hildi

15.(Ragnarök) ב"ריינרק"  העולם  לאחרית 
מהמיתולוגיה  לקוח  העולם,  באחרית  רק  יהיה  שסופה  הנצחית,  המלחמה  מוטיב 
ידי  על  מסומנים  בקרב,  שנופלים  הנפש,  ועזי  הלב  אמיצי  הלוחמים  הנורדית. 
הוולקיריות,16 שליחותיו של האל אודין, ונאספים על ידן לוולהאלה17 אל ה"איינהריאר" 
(Einherjar)18 – עתודת הלוחמים שתעמוד לצדם של האלים במלחמתם באחרית הימים 
בטרולים ובמפלצות שיקומו על אוסגרד, משכן האלים.19 לוחמים אלה נמצאים בהיכל 

במשתאות. חוגגים  הם  הליל  רדת  ועם  היום,  במהלך  בזה  זה  ונלחמים  ולהאלה 
ב"ריינארסדרופה",  והילדר  והיידרק"  הרוור  ב"סאגת  הרוור  הנשיות:  הדמויות  שתי 
מקימות את המתים מקבריהם על מנת להחיות את רגש הנקם שלהן ולמצותו עד תום. 
האיכויות  בעלת  הקסומה  החרב  של  המיתולוגיים  היסודות  מובלטים  היצירות  בשתי 
זה  קשר  פוסק.  הבלתי  הקרב  מעמד  ביצירת  המתים  לבין  החיים  בין  והקשר  המאגיות, 
החרב  וניכוס  אנגנטור,  צאצאי  בין  בירושה  "תורפינגר"  החרב  העברת  באמצעות  נעשה 

הגני.  המלך  צאצאי  בקרב  "דיינסלייפ" 
השימוש  באמצעות  גם  מושגת  "ריינארסדרופה"  בשיר  המיתולוגית  התשתית 
ניסוחים מטפוריים, שרבים  על  צורה שירית סקאלדית המבוססת   ,(Kenning) ב"קנינג" 
הסקאלדיים  למשוררים  אפשר  ה"קנינג"  מיתולוגיים.20  תכנים  בתוכם  אוצרים  מהם 
באמצעות  השירית  היריעה  הפריסה של  עומק  ואת  הפיוטית  לשונם  עושר  את  להפגין 

 Martin, J.S., Ragnarök: An Investigation into Old Norse Concepts of :על אחרית הימים של האלים והעולם כולו, ראו  15
.the Fate of the Gods. Melbourne Monographs in Germanic Studies 3. Assen: Van Gorcum, 1972

.Krappe, A.H., “The Valkyries”, Modern Language Review 21 (1926), pp. 55-73 :על הוולקיריות, ראו  16
Olsen,M., “Valhall med de mange dörer”, Acta Philologica Scandinavica 6, (1931- :על משכן הלוחמים בוולהלה, ראו  17

.32), pp.157-70
 Lincoln, B., Priests, Warriors, על הפולחן האקסטאטי לאל אודין והמסירות ללא מיצרים של הלוחמים כלפיו, ראו:   18
 and Cattle: A Study in the Ecology of Religion, Berkeley and Los-Angeles: University of California Press, 1981, pp.

.122-133
 Steblin-Kamenskij, M.I. “Valkyrie and Heroes”, Arkiv för nordisk על הוולקיריות בשירה ההירואית הנורדית, ראו:   19
 Donahue, C., “The Valkyries and the Irish War-Goddesses”, Publications  :וכן ראו גם filologi, 97 (1982), pp. 81-93

.of the Modern Language Association 56 (1941), pp. 1-12
 Amory, F. “Kennings,Referentiality and Metaphors”, Arkiv förnordisk על ההיבטים המטפוריים של ה"קנינג", ראו:   20
 Gardner, T., “The Application of the Term Kenning”, Neophilologus 56 וכן ראו גם:   filologi 103 (1988), pp. 87-101
 (1972), pp. 464-68; Mohr, W., Kenningstudien: Stilgeschichte der altgermanischen Dichtung. Tübinger germanistische

.Arbeiten; Studien zur nordischen Philologie, 19. Stuttgart: W. Kohlhammer, 1933
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אמצעי  עצם.  לשם  תחליף  המשמשות  נרדפות  מלים  קרי:   ,(Heiti) ב"הייטי"  השימוש 
פואטיות בשל הקושי בהתחקות אחר שלשלת שמות העצם  יצירות  זה הכביד בפענוח 

מסוים. עצם  לשם  התייחסו  ואשר  ל"הייטי"  שנלוו  התואר  או 
כמתייחס   (Ósk-Rán) "אוסק־ראן"  השם  מוזכר  "ריינארסדרופה"  הסקאלדי  בשיר 
אגיר  הים  ענק  אשת   ,(Rán) לראן  זה  מייחסת שם  הנורדית  המיתולוגיה  בעוד  להילדר, 
(Ægir), שנהגה לאסוף ברשתה את הספנים שאוניותיהם נטרפו בים ולהחזיקם בהיכלה 
גברים.  של  במותם  לראות  התשוקה  היא  כאן  הנרמזת  המשמעות  הים.21  שבמצולות 
"ולקיריות".  לציון  ה"הייטי"  מצורות  הוא   (ósk-mey) "אוסק־מיי"  המטפורי  הביטוי 
תיאור  את  להעצים  הסקאלדי  המשורר  כוונת  את  מבטא  להילדר  זה  כינוי  ייחוס 

הדין. המלך  בידי  חטיפתה  את  לנקום  הילדר  של  תשוקתה 
יום.  מדי  המתרחש  הנוראי  לטבח  העיקרי  כגורם  הילדר  את  מציג  בודאסון  בראגי 
פציעתם,  בעת  מדם  הלוחמים  של  והוורידים  העורקים  להתרוקנות  שגורמת  זו  היא 
על  שנפלו,  הלוחמים  את  לחיים  ומשיבה  הדם  שטף  את  שעוצרת  זו  גם  היא  זאת  ועם 

הקרב. לשדה  שישובו  מנת 

השירה הסקאלדית
הסקאלדית  השירה  עצמו.  למשורר  והן  לשירה  ככינוי  הן  מתייחס  "סקאלד"  הכינוי 
החלה ככל הנראה בנורווגיה בשנים 800-700, ומסוף המאה העשירית מתבלטת דווקא 
זו  שירה  בסקנדינביה.22  החצרניות  השירות  יתר  פני  על  האיסלנדית  החצרנית  השירה 
והשלוש־ השתים־עשרה  במאות  האיסלנדית  להיסטוריוגרפיה  העיקרי  למקור  הפכה 
של  בזהותם  הסקאלדים  שירי  נקשרו  האדה,  יצירות  של  לאנונימיות  בניגוד  עשרה. 
הפכו  הסקאלדיים  מהמשוררים  רבים  חיותם.  ובמקום  בשמם  ידועים,  משוררים 

אירופה.23 ברחבי  ואצילים  מלכים  של  החצר  למשוררי 
שאוב  שחלקם  מטפוריים  ומונחים  מדימויים  מורכבת  הסקאלדית  השירה 
העממיות,  המסורות  בשימור  סייע  הדבר  הנורדי.  במרחב  הפגאנית  מהמיתולוגיה 

 Mastrelli,C.A. “Sul nome della gigantessa Rán”, Studi germanici ,n.s 4,3 :התייחסות פילולוגית לשמה של ראן, ראו  21
.(1966), pp. 253-64

Frank, R., “Snorri and the Mead of Poetry”, in: Dronke, G.P.H., Bekker-Nielsen, H., Weber. :על השירה הסקאלדית, ראו  22
 W.G., (eds), Speculum Norroenum: Norse Studies in Memory of Gabriel Turville-Petre, Odense: Odense University

.Press, 1981, pp. 155-70
 O'Donoghue, H., Old Norse-Icelandic Literature – A Short Introduction, ראו:  והסקאלדיים,  האדיים  השירים  על   23
 Turville-Petre, E.O.G., Scaldic Poetry, Oxford: :וכן, ראו גם ;Blackwell Publishing, United Kingdom, 2004, pp. 62-93

.Clarendon Press, 1976



שירת הצפון

540

ביצירה  לראות  ניתן  לכך  ביטוי  המשוררים.  של  הפואטית  ההשראה  את  והזין 
המשוררים  לגדול  שנחשב  סקאלגרימסון,  אגיל  של   (Sonatorrek) "סונאטורק"  הידועה 
זו, בת עשרים וחמישה בתים, שחוברה  הסקאלדיים באיסלנד במאה העשירית. יצירתו 
הידרדרות  בתיאור  המתבטאים  מיתולוגיים  היבטים  בחובה  אוצרת   ,961 בשנת  כנראה 
ואת  הים,  ענק   ,(Ægir) אגיר  ואת  אותו  ובהאשמתו  אודין  האל  עם  המשורר  של  יחסיו 
 .(Böðvarr) ובדוואר   (Gunnar) גונאר   – בניו  שני  למות  באחריות   ,(Rán) ראן  אשתו 
לאלים  רבות  רמיזות  מכיל  השיר  סערה.  בעת  בטביעה  מותו  את  מצא  האחרון  זה 
של  המיתוס  בהשראת  נכתב  הוא  ההשערות  אחת  ולפי  ולמיתוסים,  הנורדי  בפנתיאון 

.(Baldr) באלדר  בנו  מות  על  אודין  קינת 
איירבוגיה"  ב"סאגת  מצוי  האדם  בחיי  האלים  מעורבות  את  המציג  מיתולוגי  היבט 
הים,  אל  הספינה  מסיפון  עץ  בולי  השלכת  של  המפורט  בתיאור   ,(Eyrbyggja saga)
נחרתה  מהם  אחד  ועל  בנורווגיה,  ממקדש  הובאו  אלה  עצים  איסלנד.  לחופי  סמוך 
דמותו של האל תור. מעשה זה מתקשר למנהג שהתקיים אצל המתיישבים הראשונים 
שעיניהם  ברגע  ספינותיהם  מסיפון   (Öndvegissúlur) התמך  עמודי  השלכת   – באיסלנד 
הבחינו ביבשה המתקרבת לספינתם. המקום שאליו פלטו גלי הים את בולי העץ נחשב 

המתיישבים. סגדו  לו  אשר  האל  רצון  פי  על  להתיישבות,  המיועד  כמקום 
מקומות  בין  מאגי  קשר  של  קיומו  באזכור  ביטויו  את  מוצא  זה  מיתולוגי  היבט 
וקבעו  מסוימים  במקומות  המהגרים  השתקעו  שבו  האופן  לבין  באיסלנד  היישוב 
הגיע  שאליו  המקום  כי  מסופר   (Egil saga) אגיל"  ב"סאגת  המקום.  שם  את  בהתאם 
מושב  מקום  לשמש  זוכה  בים,  שנקבר  לאחר   ,(Kveldulf) קוולדאולף  של  קבורתו  ארון 
המהגרים  מתיישבים   (Laxardal Saga) לקסרדל"  אנשי  ב"סאגת  גם  משפחתו.  בני 

 .(Unn) און  של  הכס  עמודי  הגיעו  שלחופיו  במקום 
איכות מאגית שונה בהתיישבות מהגרים באיסלנד הנקשרת באל פריי מוצאים אנו 
(Vatnsdæla saga), שנכתבה בין השנים 1300-1270 ומתייחסת  ב"סאגת אנשי וטנסדל" 
המלך  של  והמסור  הנאמן  ידידו   ,(Ingimund) אינגימונד   .1000-875 לשנים  בעלילתה 
בנורווגיה  נחלתו  את  לנטוש  נאלץ   ,(Harald Fagrehår) יפה־השיער  הראלד  הנורבגי 
הסתירה  אשר  לאפית,  אישה  של  מאגית  פעילות  בשל  וזאת  לאיסלנד,  ולנדוד 
כעבור מספר שנים, בשעה שאינגימונד  רק   .(Frey) פריי  לאל  באיסלנד קמע המוקדש 
לחוותו  לקרוא  מחליט  אינגימונד  הקמע.  נמצא  פריי,  האל  עבור  גדול  מקדש  נה  ּבָ
יוצא  כפועל  מוצג  אינגימונד  של  ייעודו  מימוש  "מקדש".  שמובנו   ,(Hof) "הוף"  בשם 
הכרחי להבעת נאמנותו לאל פריי, ובכך מואר ההיבט המיתולוגי בתודעתו של המהגר 

מנורווגיה.
זה  ויחס  הרוניים,  לסימנים  מאגיים  כוחות  ייחסה  הנורדית  העממית  החשיבה 
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מיתולוגיות.24  עלילות  המכילים  הפרוזאית  ובאדה  האדיים  בשירים  ביטויו  את  מצא 
של  בשימושו  שהיה   ,(Gungnir) גונגניר  הכידון  על  הן  מופיעים  הרוניים  הרישומים 
מתקשרים  הרוניים  הסימנים   .Sleipnir)) סלייפניר  סוסו  של  שיניו  על  והן  אודין,  האל 
המשפט  בהיכל  שמתרחש  במינו  מיוחד  במעמד  מוצגת  ויעילותם  המתים,  לעולם  גם 
מובאים  בני־האדם   .(Hel) הל  השאול  אלת  של  שבממלכתה   (þingstead) בת'ינגסטד 
למדור  יישלחו  הם  ומכאן  מעשיהם,  על  להישפט  מנת  על  זה  להיכל  מותם  לאחר 
רוניות,  אותיות  לשונם  תחת  הונחו  קבורתם  טרם  אשר  המתים,  להם.  שנקבע  הענישה 
נמנו עם בני המזל, כיוון שהאותיות נועדו להקל עליהם להשיב על ההאשמות שיוטחו 

המשפט. במהלך  בפניהם 
היד  בכתב  האדיים  השירים  בסדר  השני  שהוא   ,(Hávamál) הֹווי"  של  "סיפורו 
לעצמו  אודין  האל  הבטיח  שבו  האופן  את  העלילות,  יתר  בין  מתאר,  רגיוס",  "קודקס 
בהיתלותו  העצמית  הקרבתו  ידי  על  הרוניים,  הסימנים  של  המאגי  הידע  רכישת  את 
שמונה־עשר  בסיומו  מציג  האדי  השיר   25.(Yggdrasil) אוגדרסיל  העולם,  עץ  על 
לרפא,  היכולת  את  לאודין  העניקו  אלה  סימנים  האל.  של  נחלתו  פרי  רוניים  סימנים 
המתים.  עם  ולשוחח  בים  סערות  לשכך  הגשמתן,  את  ולמנוע  שליליות  כוונות  לחזות 
משמעויותיהם  להבנת  נוסף  מקור  מציגה   (Vafthrúdnismál) ואפת'רודניסמול  הפואמה 
של הסימנים הרוניים: במהלך תחרות הפגנת ידע ומיומנויות בין האל אודין לבין הענק 
ביקורו  הרוניות שרכש במהלך  בידע סודות האותיות  זה האחרון  ואפת'רודניר, מתפאר 
המוזיקה,  אל  בראגי,  של  המופלא  כישרונו  המוות.26  ממלכת   ,(Niflheim) בניפלהיים 
והן  לשונו  על  רוניות  אותיות  שחרת  אודין,  ידי  על  לו  הוענק  הלשון,  וצחות  השירה 
נחרתו  הרוניים  הסימנים  השירים.27  וכתיבת  המוזיקה  כישרון  את  בראגי  על  שהאצילו 

 Moltke, E., Runes and their Origin: Denmark and Elsewhere (Copenhagen: National :על מוצא הסימנים הרוניים, ראו  24
 Flowers, S.E., Runes and Magic: :לעניין האיכויות המאגיות של הסימנים הרוניים, ראו ;Museum of Denmark, 1985)
 Magical Formulaic Elements in the Older Runic Tradition, American University Studies, series 1: Germanic Languages
 Liestøl, A., “The Viking Runes: The Transition from the Older :וכן ראו גם ;and Literature 53 (New York: Lang, 1986)
to the Younger Fuþark”, Saga-Book of the Vikung Society 20 (1981), pp. 247-66; על השימוש המאגי של הסימנים 
 Feist, S., “Runen und Zauberwesen im germanischen Altertum”, Arkiv för nordisk filologi 35, (1919), הרוניים, ראו: 

.pp. 243-87
 Fleck. J., “Óðinn's Self-Sacrifice – A New Interpretation :על ההקרבה העצמית של האל אודין על מנת לרכוש ידע רוני, ראו  25
I: The Ritual Inversion”, Scandinavian Studies 43 (1971), pp.119-42; II: “The Ritual Landscape”,pp.385-413; וכן ראו 

.Hamel, A.G.,van, “Óðinn Hanging on the Tree”, Acta Philologica Scandinavica 7 (1933), pp.260-88 :גם
 Schneider, :על ראיית הסימנים הרוניים כשייכים במהותם הבסיסית לפולחן יותר מאשר כסימני תקשורת כתובה, ראו  26
 K., Die germanischen Runennamen: Versuch einer Gesamtdarstellung: Ein Beitrag zur idg./germ. Kultur und

.Religionsgeschichte. Meisenheim am Glan: A.Hain, 1956
 Stephens, J., “The Mead of Poetry: Myth and Metaphor”, Neophilologus :על האיכות המאגית של שיקוי השירה, ראו  27

.56 (1972), pp. 259-68
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הטוהר,  אלת  ננה,  של  ובעלה  ופריג  אודין  של  בנם   ,(Balder) באלדר  של  לשונו  על  גם 
והם שהקנו לו ידע מאגי בקריאת כל האותיות הרוניות ובידיעת העתיד להתרחש. אול 
בסימנים  קסם  נוסחאות  שחרת  כאל  מתואר  והמוות,  הסקי  הציד,  החורף,  אל   ,(Ull)
שהייתה  מיוחדת,  מאגית  טבעת  עבורו.28  שיט  ככלי  ששימשה  עצם,  גבי  על  רוניים 
ביכולת  ניחנה  והיא  בתחום מקדשו,  תוקף לשבועות שנעשו  למתן  מזבחו, שימשה  על 

שקר.29 שבועת  שנשבע  מי  של  אצבעו  על  להתכווץ  מאגית 
אליו  להביא  מנת  על   (Frey) פריי  האל  של  בשליחותו   (Skirnir) סקירניר  של  מסעו 
המדהים,  ביופיה  לבו  את  ששבתה   ,(Gerd) גרד  הענקית  את   Jötunheim)) מייטונהיים 
ב"קודקס  שנשמר   ,(Skirnismál) "סקירניסמול"  האדי  השיר  נוסחים:  בשני  מופיע 
סירובה  לערך.   1223 בשנת  סטורלוסון  סנורי  ידי  על  שחובר  הסיפורי  והנוסח  רגיוס", 
עליה  מאיים  והוא  חמתו,  את  מעוררת  לאוסגרד  בחזרה  סקירניר  אל  להצטרף  גרד  של 
רבי  לחשים  הנושא   ,(Gambanteinn) ה"גמבנטיין"  שברשותו,  הכישוף  מטה  בהפעלת 

וצער. בדידות  חיי  עליה  וימיט  הרוני,  בכתב  עוצמה 
ידי  על  מנוצלת  זו  וסגולה  פיזיים,  שינויים  לחולל  הרוניים  הלחשים  של  ביכולתם 
ברשותה  שהיה   ,(Brisingamen) הבריסינגמן  רביד  את  לגנוב  מזימתו  הערמומי.  לוקי 
הופכים  אשר  רוניים  לחשים  לוחש  שהוא  לאחר  מתממשת   (Freyja) פרייה  האלה  של 
במרדף  הרביד.  על  ולהשתלט  האלה  של  לחדרה  לחדור  מצליח  והוא  לפשפש,  אותו 
והופך  נוספים  רוניים  לחשים  לוקי  לוחש  הרביד,  את  להשיב  מנת  על  אחריו  שנערך 

לכלב־ים. עצמו 
הצפוי  את  לאודין  לגלות  שנועד   ,(Heid) הייד  הנביאה  עם  אודין  האל  של  מפגשו 
גבה  מאחרי  ניצב  אודין  האל.  מצד  טקסית  בפעילות  מלווה  הימים,  באחרית  להתרחש 
של הייד, סמך את שתי ידיו מעל ראשה והחל ללחוש נוסחאות חוכמה רוניות שנועדו 

הנביאה.  של  זו  עם  חוכמתו  את  למזג 
את  מציינות   (“Egils saga”) אגיל"  "סאגת  וגם   (“Grettis saga”) גרטיר"  "סאגת  גם 
סימנים  מכשפה  חורטת  גרטיר"  ב"סאגת  הרוניים.  לסימנים  המאגיות  האיכויות  ייחוס 
מנפץ  אגיל"  ב"סאגת  גרטיר.  של  גורלו  את  לחרוץ  מנת  על  בדמה  שימוש  תוך  רוניים 
אף  הוא  בדמו.  והאדימם  רוניים  סימנים  עליה  שחרט  לאחר  מורעלת  שתייה  קרן  אגיל 
רישום  של  בעטיו  למשכב  שנפלה  החוות,  באחת  נערה  רוניים  סימנים  בעזרת  מרפא 
של  "סיפורו  שרשמם.  בגבר  להתאהב  לנערה  לגרום  שנועדו  רוניים  סימנים  של  לקוי 

 Hamel, A.G.van., “Gods, :על התשוקה של האלים ובני-האדם לרכוש ידע מאגי באמצעות השירה הסקאלדית, ראו  28
.Skalds and Magic”, Saga-Book of the Viking Society 11, (1928-36), pp. 129-52

 Magoun, F.P., “On the Old Germanic Altar or Oath :לעניין השימוש בטבעת כאמצעי לבדיקת אמינותו של אדם, ראו  29
.Ring”, Acta Philologica Scandinavica 20 (1949), pp. 277-93
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סיגרדריפה  הוולקיריה  נענית  שבו  מפורט,  בשיר  מסתיים   (Sigrdrífumál) סיגורד" 
לבקשת סיגורד ללמדו את חוכמת הסימנים הרוניים, זאת כתודה על הצלתה מתרדמת 
המועדפים  הלוחמים  של  בקרב  למותם  שהביאה  על  אודין,  האל  עליה  שהפיל  הנצח 

אודין. על 
והן  בסאגות  הן  הרווחת  הנטייה  עם  אחד  בקנה  עולה  זה  ידע  אחר  הלהיטות 
איירבוגיה"  היא "סאגת  נוספת  דוגמה  ידע על־טבעי.  ועוצמה עם  כוח  בשירות לקשור 
 ,(Gunnlaug þorbjarnarson) ת'ורביארנרסון  גונלוג  את  בפנינו  המציגה   (Eyrbyggja saga)
ת'ורוולפסדוטיר  גיירידר  של  לביתה  אותו  מביאה  מאגי  ידע  לרכוש  שתשוקתו 
להצעות  יתפתה  לבל  ידה  על  מוזהר  הוא  בכשפים.  שעסקה   ,(Geirriðir þórólfsdóttir)
אף  שעסקה  הולט,  תושבת  קטלה,  של  בביתה  לבקר  סירובו  בדרכו.  שיקרו  מאגי  ידע 
עוצמה,  רבי  מאגיים  לסודות  ולהתוודע  לביתה  לסור  לפתותו  וניסתה  בכשפים  היא 

לביתו. חי  לשוב  זוכה  אינו  וגונלוג  אותו,  מקללת  קטלה  בחייו.  לו  עולה 
שהיו  והלחימה,  המאבקים  בתודעת  רבים  בסיפורים  מעוגנת  הפרוזאית  האדה 
את  ויוצרות  בהם  משולבות  מיתולוגיות  איכויות  הנורדיים.  התושבים  של  חוקם  לחם 
הקשר האנלוגי בין עוז רוחם של הלוחמים על פני האדמה לבין אוגדת לוחמי ולהאלה 
סביב   .(Ragnarökk) "ריינרק"  הימים,  באחרית  שיתחולל  הגדול  לקרב  עצמה  המכינה 
למענו  להילחם  נכונים  והיו  זה  לאל  עצמם  שהקדישו  לוחמים  התקבצו  אודין  האל 
לרוב  בר,  לחיות  להפוך  ביכולת  ניחנו  חלקם  העממית  האמונה  פי  על  נפש.30  בחירוף 
הזאב".31  עור  "עוטי   –  (Úlfhédnar) "אולפהדנאר"  בשם  כונו  הם  דובים.  או  זאבים 
קוולד־ על  מסופר   (Egils saga skalla-Grímssonar) סקאלה־גרימסונאר"  אגיל  ב"סאגת 

במצב  שרוי  בהיותו  לזאב.  להפוך  ביכולת  שניחן  אגיל,  של  סבו   ,(Úlf-Kveld) אולף 
זאת,  עם  זה.  אונים  פרץ  בפני  לעמוד  היה  יכול  לא  ודבר  אדירים,  כוחות  בו  פעלו  זה 
חסר  למשכב,  נפל  כי  עד  קוולד־אולף  של  גופו  נחלש  העל־טבעי,  האון  היעלמות  עם 

ותשוש. אונים 
סיגמונד  בין  מיוחד  קשר  של  קיומו  מציינת   (Völsunga saga) וולסונגה"  "סאגת 
סיגמונד  בין  עריות  גילוי  בעקבות  שנולד   ,(Sinfjötli) סינפייטלי  בנו  לבין   (Sigmund)

 Beard, D.J., “The Berserkr in Icelandic :על הלוחמים עזי הנפש שהקדישו עצמם לאל אודין ונלחמו בהשראתו, ראו  30
 Literature”, in: Thelwell,R. (ed.), Approaches to Oral Literature,(Ulster: New University of Ulster Press, 1978), pp.
 Blaney, B. “The Berserk Suitor: The Literary Application of a Sterootyped Theme”, Scandinavian :99-114 כן ראו גם

.Studies 54 (1982), pp. 279-94
 Davidson, H.R.E., “Shape –Changing in the Old Norse Sagas”, :לעניין היפוכי צורה בסאגות הנורדיות הקדומות, ראו  31
 in: J.R. Porter and W.M.S. Russell, (ed.), Animals in Folklore, Folklore Society Mistletoe Series (Ipswich: Brewer,

.1978), pp. 126-42
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הסיפורים,  באחד  ביער.  במאורה  התגוררו  ובנו,  האב  שניהם,   32.(Signý) סיגני  לבתו 
על  היער  אל  וסינפייטלי  סיגמונד  יוצאים  כזאב,  חיים  של  להוויה  שניהם  את  הקושר 
תלויים  ומעליהם  נסיכים  שני  ישנים  שבו  בבית  מבחינים  הם  מזונם.  את  לצוד  מנת 
כל  רק  מעליהם  אלה  עורות  לפשוט  באפשרותם  היה  כישוף  של  בעטיו  זאב.  עורות 
מזלם  לרוע  אך  הזאב,  עורות  את  עצמם  על  לעטות  נחפזו  ובנו  האב  ימים.  עשרה 
הבינו  והם  לקולם,  הפכו  הזאבים  יללות  מעליהם.  אותם  לפשוט  באפשרותם  היה  לא 
אחד  וכל  לדרכם  יצאו  והבן  האב  מגרונותיהם.  שבקעו  היללות  באמצעות  זה  את  זה 
אנשים  בקבוצת  יילחמו  לא  לעולם  כי  לזה  זה  שנשבעו  לפני  לא  היער,  בעבי  נעלם 
גדולה  קבוצה  ידי  על  יותקף  מהם  שאחד  אימת  כל  במספר.  שבעה  על  עולה  שמניינה 
לעזרתו.  האחר  הזאב  ייחלץ  ומיד  הזאב,  יללת  את  ליילל  עליו  יהא  זה,  ממספר  יותר 
דווקא  לצוד  יחפצו  כיוון שהציידים  יפר את שבועתם,  לבל  בסינפייטלי  סיגמונד התרה 
אותו בשל גילו הצעיר. לא עבר זמן רב וסיגמונד פגש בקבוצה שמנתה שבעה אנשים. 
הקבוצה.  אנשי  את  הרגו  ושניהם  היער,  מן  בשעטה  סינפייטלי  הגיח  יללתו  לשמע 
אחד־ הופיעו  ומולו  היער,  במעבה  להתרחק  הספיק  לא  סינפייטלי  נפרדו.  השניים 
והם שכבו שסועים  כולם,  על  גבר  קצר  זמן  וכעבור  עליהם,  הסתער  הוא  אנשים.  עשר 
עצמו  את  סינפיילי  גרר  דם,  ושותת  פצוע  כשהוא  כוחותיו,  בשארית  חיים.  רוח  וללא 
את  הפר  סינפייטלי  כי  ובשומעו  לפתע,  הופיע  סיגמונד  לנוח.  כדי  אלון  עץ  לעבר 
בנו  על  זעם  בחמת  הסתער  משבעה,  יותר  שמנתה  אנשים  בקבוצת  ונלחם  לו  שבועתו 
בו  להסתייע  לכן  קודם  נאלץ  אביו  כי  להגנתו,  סינפייטלי  של  טענותיו  בצווארו.  ונשכו 
לא  הצעיר,  גילו  למרות  בו,  להיעזר  לנכון  ראה  לא  כן  ועל  אנשים,  בשבעה  במאבקו 

אביו. של  אזנו  את  סיברו 
בדאגה.  לידו  וישב  מחסה  למקום  והביאו  הפצוע  בנו  את  כתפיו  על  נשא  סיגמונד 
נושכת  מהן  כשאחת  בזו,  זו  זעם  בחמת  הנאבקות  חולדות  בשתי  עיניו  הבחינו  לפתע 
לעבר  המקום  את  נטשה  התוקפת  החולדה  האחרת.  החולדה  של  בגרונה  בפראות 
הגליד  מיד  החולדה.  פצעי  על  הניחה  שאותו  עלה  עם  שבה  קלה  שעה  וכעבור  היער, 
המתקרב  עורב  וראה  המחסה  ממקום  יצא  סיגמונד  לאיתנה.  שבה  והחולדה  הפצע, 
ומיד  בנו,  פצע  על  העלה  את  הניח  סיגמונד  עלה.  נושא  הוא  כשבמקורו  במעופו  אליו 
בה  ונותרו  למאורתם  שבו  ובנו  האב  לו.  אונה  לא  דבר  כאילו  לאיתנו  סינפייטלי  שב 
הם  האנושית.  להווייתם  ולשוב  הזאב  עורות  את  מעליהם  לפשוט  יכלו  שבו  ליום  עד 

מהם. היפגעות  של  אפשרות  כל  למנוע  כדי  העורות  את  לשרוף  מיהרו 

 Schröder, F.R., “Sinfjötli”. In: ראו:  לזאב,  ההיפוך  ויכולת  זאבים  לבין  סינפייטלי  בין  האסוציאטיביים  הקשרים  על   32
 Hommages á Georges Dumézil. Pp. 193-200. Collection Latomus, 45. Brussels:Latomus, Revue d'études latines,

 .1964
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קראקי  רולף  המלך  של  בדמותו  עוסקת   (Hrólfs saga kraka) קראקא"  רולף  "סאגת 
מאפיינים  בעל  המרשימים,  הלוחמים  אחד  הנפש.  עזי  הלוחמים  מלוויו  ושנים־עשר 
(Bödvar Bjarki), שדמות הלוואי שלו מופיעה  על־טבעיים, הוא הגיבור בדוואר ביארקי 
נם  עצמו  שבדוואר  בשעה  הלוחמים,  שאר  עם  יחד  הקרבות  אחד  במהלך  אימתני  כדוב 
ישותו  דבר,  של  לאמתו  הוא,  זה  דוב  התעורר.  שבדוואר  בשעה  נעלם  הדוב  שנתו.  את 
נוסף  מוחשי  ביטוי  היא  זו  הופעה  חיה.33  בדמות  בהתגלמותה  בדוואר  של  הרוחנית 
הרוח המלווה את   –  (Fylgja) ה"פוליה"  אודות  על  ובשירות  בסאגות  לחשיבה המיתית 
ניאל"  ב"סאגת  גם  מופיעה  זו  ישות  חיה.  או  אישה  בדמות  מותו  ועד  מלידתו  האדם 

עז. בדמות  אך   ,(Njál saga)
באמצעות  גם  הפואטית  ובאדה  הפרוזאית  באדה  מוענקת  המיתולוגית  התשתית 
ובשירים  בסאגות  חשוב  תפקיד  הממלאים  צורה  והיפוכי  קללות  כישוף,  מקסמי 
באמצעות  לשליטה  ניתנת  המציאות  כי  להבין,  ניתן  בהם  מהשימוש  האדיים.34 
ידי  על  והן  עצמם  האלים  ידי  על  הן  ממשי  לביצוע  זוכים  הם  וקללות.  כישוף  מאגיה, 
של  ו"סיפורו   (Gróugaldr) גרואה"  של  "הכישוף  האדיים  השירים  תמותה.  בני  גיבורים 
סוויפדאג"  של  "סיפורו  הקיבוצי  בשם  גם  ידועים  אשר   ,(Fjölsvinnsmál) פיילסווין" 
אשר  כישוף,  מקסמי  תשעה  של  מקבץ  הנושאים,  יתר  בין  מכילים,   ,(Svipdagsmál)
לבנה  להיענות  כדי  המתים  מעולם  מעלה  כמכשפה,  או  כנביאה־חוזה  המוצגת  גרואה, 
ידה  להשגת  במבחנים  בהתמודדותו  עזרתה  את  ומבקש  קברה  את  המבקר  סוויפדאג, 

 .(Menglöd) מנגלד  של 
שירים  של  מיוחדת  לסוגה  שמור  הנורדית  העממית  בחשיבה  מיוחד  מקום 
באמצעות  באויב  לפגוע  שתכליתם  מאגיים  שירים  שהם   ,(Níðvísur) נידוויסור   –
לכך  מאלפת  דוגמה  וכישופים.35  קללות  הפועל  אל  המוציאות  על־טבעיות  ישויות 
באריק  סקאלגרימסון  אגיל  של  מאבקו  את  בפנינו  המביאה  אגיל",  ב"סאגת  מצויה 
של  הוצאתו  לערך.   945 בשנת  גונהילד,  המלכה  ובאשתו  נורווגיה,  מלך  הדם,  גרזן 
אותו,  מקוממת  פשעיו  בשל  לחוק  מחוץ  אל  המלוכה  בית  ידי  על  סקאלגרימסון  אגיל 
המלוכה.  בית  קללת  טקס  עורך  הוא  המלוכה  משפחת  בני  בקרב  רציחות  מסע  ולאחר 
ננעץ על ענף אגוז אילסר המופנה לעבר הים, תוך הכרזה פומבית על הצבת  ראש סוס 

 Caldwell. J.R., “The Origin of the Story of Bödvar Bjarki”, Arkiv לעניין דמותו המיוחדת של בדוואר ביארקי, ראו:   33
.för nordisk filologi 55 (1940), pp. 223-75

 Hallberg, P., “Elements of Myth in the Heroic Lays of the Potic Edda”, ראו:  היבטים מיתיים באדה הפואטית,  על   34
 in: Brogyanyi, B. and Krömmelbein, (eds.), German Dialects: Linguistic and Philological Investigations,Amsterdam,

.1986, pp. 213-47
 Almqvist, B., Norrön niddiktning: Traditionshistoriska studier i vol.1: Nið mot furstar. versmagi, :על שירת ה"ניד", ראו  35

.Nordiska texter och undersökningar, 21. Stockholm: Almqvist&Wiksell, 1965
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מטה גידוף, "נידסטנג" (Niðsteng), שיסב רעה למלך ולאשתו. סקאלגרימסון מפנה את 
ה"לנדווטיר"  נורווגיה,  אדמת  של  המגן  רוחות  את  ומשביע  היבשה  לעבר  הסוס  ראש 
נעיצת  לאחר  מולכים.  ואשתו  המלך  עוד  כל  ורגיעה  מנוחה  תדענה  לבל   ,(Landvættir)

הרוני.36 בכתב  השבעה  מילות  חורט  הוא  באדמה,  הענף 
לאלים,  קורבנות  הקרבת  טקסי  לקיום  עץ  מבולי  או  מאבן   (Hörg) מזבחות  הקמת 
הביטוי  לבין  לאלים  סגידה  של  המסורתי  ההווי  בין  לקשר  ותוססת  חיה  עדות  מהווה 
 (Eyrbyggja saga) איירבוגיה"  ב"סאגת  מופיעה  לכך  דוגמה  לכך.37  שניתן  הפואטי 
השבח  דברי  את  מציג   (Hyndluljód) "הונדלוליוד"  האדי  השיר  גם  מקדש.  בתיאור 
 (Óttar) אוטאר  הנאמן  מאמינה  אודות  על   (Freyja) פרייה  האלה  שמשמיעה  וההלל 
 ,(Kormák Ögmundarson) שהקים למענה מזבח. המשורר האיסלנדי קורמוק אגמונדרסון
רבים משיריו  הנורדית.  למיתולוגיה  רבות  רמיזות  בשיריו  שחי במאה העשירית, שיבץ 
מכשפה  על  סיפור  היתר,  בין  המכילה,   ,(Kormáks saga) קורמוק"  ב"סאגת  נשתמרו 
את  ולהגיש  גבעה  על  פר  של  דמו  למרוח  קורמוק,  ידי  על  שנפצע  לאדם,  המייעצת 

לפציעתו. ארוכה  יביא  לרוחות  זה  קרבן   .(álfablót) טבע  רוחות  לכבוד  קורבן  בשרו 
מאירות  אשר  מיתולוגיות  עלילות  בתוכניהם  משמרים  והסאגות  האדיים  השירים 
ניתן  לאלים  המאמינים  שרחשו  הכבוד  על  הנורדי.  במרחב  היומיומי  החיים  הווי  את 
שמובנו   ,(Bragarful) ה"בראגרפול"  מנהג  את  שליוו  הטקסיים  השלבים  מן  ללמוד 
קורבנות. בראגי, אל המוזיקה,  ובמהלך הקרבת  יין מגביע בעת הצהרת שבועה  גמיעת 
במעמדים  המשתתפים  מצד  לכבודו  ובשתייה  הלל  בדברי  זכה  הלשון,  וצחות  השירה 
ספינה  בדמות  שעוצבו  לגביעים  נמזג  המשקה  לוויה.  טקסי  ובפרט  חגיגיים,  טקסיים 
הזדמנות  גם  שימשו  זה  מסוג  מעמדים  פטיש.  וסמל  "בראגארפול"  השם  את  ונשאו 

השנה. במרוצת  משימות  לביצוע  בשבועה  התחייבויות  להבעת  נאותה 
המלאים  הגביעים  בקידוש  הסמכותית  הדמות  היה   ,(Goði) גודי  האזורי,  המנהיג 
להבטחת  אודין  האל  לכבוד  גביע  הונף  תחילה  המזבח.  על  להקרבה  שיועד  הבשר  וכל 
 (Njörd) ניצחון ועוצמה למלך שסגד לו והיה נאמנו. אחר כך רוקנו הגביעים לכבוד ניירד
ולאחריו  ה"בראגפול",  גביע  רוקן  כעת  פורה.  ויבול  שלום  להבטחת   ,(Freyja) ופרייה 
"זכירה",   – שמובנו  זה,  ומעמד  לעולמם,  שהלכו  יקיריהם  לזכר  גביע  הנאספים  רוקנו 
ובשיר   (Ynglinga saga) אונגלינגה  זה מופיע בסאגת  (Minni). תיאור טקס  "מיני"  נקרא 

 Davidson, H.R.E., “Hostile Magic in the Icelandic Sagas”, על השימוש במאגיה שחורה בסאגות האיסלנדיות, ראו:   36
.in: Newall,V., (ed.), The Witch Figure, Routledge, 1973, pp. 20-41

 Simpson, J., “Some Scandinavian Sacrifices”, Folklore 78, (1967), :לעניין הקרבת קרבנות לאלים במרחב הנורדי, ראו  37
 pp. 190-202; Turville-Petre, E.O.G., “The Cult of Óðinn in Iceland”, in his Nine Norse Studies (London: Viking Society

.for Northern Research), 1972, pp.1-19
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הדין  הלוחם  כאשר   ,(Helgakvida Hjörvardssonar) ירווארדסונאר"  "הלגקווידה  האדי 
אהובת   ,(Sváva) סוובה  הוולקיריה  את  לקחת  נשבע   (Hedin Hjörvardsson) ירווארדסון 

בקרב. הלגי  אחיו  מות  לאחר  רק  מתגשמת  שבועתו   .(Helgi) הלגי  אחיו 
על יחסים הדדיים בין גיבורי הסאגות לבין האלים קיימות עדויות פרוזאיות ואפיות 
פרייסגודה"  "ראפנקל  מהסאגה  לקוחה  האחת  לכך.  דוגמות  שלוש  בציון  ודי  רבות, 
ראפנקל,  של  סוסו  של  לאל  הקדשתו  את  מתארת  והיא   ,(Hrafnkels saga Freysgoda)
כהן האל פריי, בתוספת שבועה, כי דין מוות צפוי לכל מי שירכב על סוס זה. הדוגמה 
בשם   (þorgrim) לת'ורגרים  מובטח  שבה   ,(Gísla saga) גיסלה"  מ"סאגת  היא  הנוספת 
כי גבעת קבורתו לעולם לא תתכסה בשלג או כפור. הסאגה סיגרדריפומול  האל פריי, 
הוולקיריה סיגרדריפה על שהביאה  אודין שהעניש את  (Sigrdrifumál) מספרת על האל 
נגד  במלחמתו  אודין,  האל  של  נאמנו   ,(Hjalmgunnar) היילמגונאר  המלך  של  למותו 
עמוקה  לשינה  ומושלכת  השמיימית  הממלכה  מן  מנושלת  הוולקיריה  איינאר.  המלך 
בני  של  בארצם   ,(Hindarfjall) הינדרפייל  ההר  בראש  אש  להבות  המוקפת  בטירה 

התמותה.
עולמם  ובתפיסת  הפועלים  הגיבורים  בחשיבת  המיתולוגי  המרחב  של  נוכחותו 
מתבטאת  היא  הקדום.  הנורדי  בעולם  החיים  הוויות  של  שונים  ברבדים  מובחנת 
שתי  שהשכילו  כפי  ופואטיים,  פרוזאיים  בביטויים  אלה  הוויות  של  בהופעותיהן 
סיבת  את  המניע  ככוח  רבות  פעמים  משמשת  המיתולוגית  התשתית  להציגן.  האדות 

והשירים. הסאגות  אירועי  של  התרחשותם 
אופי  את  המעצבים  מיתיים  בסממנים  רוויות  הפואטית  והאדה  הפרוזאית  האדה 
הוצגו  זה  במאמר  והשירים.  הסאגות  גיבורי  של  היומיום  לחיי  המתלווים  המנהגים 
בני  את  שפוקדים  באירועים  האלים  של  במעורבותם  לאמונה  בקשר  אחדות  דוגמות 
ובסאגות;  האדיים  בשירים  מתוארים  שהם  כפי  לאלים  הסגידה  פולחני  התמותה; 
וחשיבותו  נבחרים,  ליחידים  השמורה  כסגולה  צורה  היפוכי  בדבר  העממיות  האמונות 

התמותה. בני  עבור  והן  האלים  עבור  הן  המאגי  הידע  של 
אמינות,  היסטוריות  כעובדות  בהכרח  נתפסו  לא  מהיצירות  חלק  כי  לזכור  יש 
בתודעה  ומקומן  חשיבותן  את  להן  שהקנו  הן  והפרוזאיות  הפואטיות  איכויותיהן  אלא 
העממית. עם זאת, שתי האדות משמרות אמונות עממיות, מנהגים וטקסים שהיו חלק 

הנוצרית. האמונה  בוא  טרם  הקדום  הנורדי  בעולם  הפעיל  התרבותי־מסורתי  מההווי 

�



את  הגרמנים  לעצמם  מנכסים  כיצד 
האיסלנדית הסאגה 

אוסקר ביארנאסון*

בסוף  העתיקה.  האיסלנדית  הספרות  את  בגרמניה  שגילתה  היא  הרומנטית  התנועה 
על  להגן  הרומנטיזם,  מחלוצי  גוטפריד,  יוהאן  הפילוסוף  החל  השמונה־עשרה  המאה 
לאופי  היוונית  מהמיתולוגיה  יותר  קרוב  הנורדית  המיתולוגיה  עולם  שלפיה  העמדה 
אשר  ֶהרֶדר,  הגרמנית.  בתרבות  יותר  גבוה  למעמד  לפיכך  וראוי  הגרמני,  הלאומי 
את  לחקור  ארצו  לבני  קרא  סטורלוסון,  סנורי  של  גילפי  תעתועי  את  לגרמנית  תרגם 
הבטחות,  קיום  כמו  מהללים,  שאלה  הטובות  המידות  את  ולטפח  הנורדיים  המיתוסים 
נאמנות והרואיות. אמונתו כי כל אומה זקוקה לרקע מיתולוגי הייתה לאחד מעקרונות 
גם  הרדר  העשרים.  במאה  גם  ולמעשה  התשע־עשרה  המאה  כל  לאורך  הרומנטיזם 
ולהציגם  חדשה  פרספקטיבה  לֵאלים  להעניק  הוא  האמנים  שתפקיד  הרעיון  את  חידש 

האומה. לפני 
תמריץ  העניקו  התשע־עשרה  המאה  בראשית  הנפוליוניות  במלחמות  התבוסות 
ניכר לתנועה הלאומנית הגרמנית, והציתו את השאיפה לאחד את כל הגרמנים במדינה 
גרמנית  תרבות  מורשת  אחר  אדיר  חיפוש  החל  הגרמנית  הזהות  את  לחזק  כדי  אחת. 
הרדר  של  לאלה  דומות  בהשקפות  החזיקו  גרים  ווילהלם  יאקֹוּב  האחים  וגרמאנית. 
בחציה  בגרמניה  הנורדי  המחקר  לחלוצי  והיו  העתיקה,  האיסלנדית  לספרות  בנוגע 
גרמנים  בין  הִקרבה  את  שאת  ביתר  הדגישו  אף  הם  התשע־עשרה.  המאה  של  הראשון 
מבקשים  הם  מחקרם  שבאמצעות  העובדה  את  להסתיר  כלל  ניסו  ולא  לסקנדינבים, 
גרמנים.  בין  האפשר  ככל  רבה  פוליטית  וסולידריות  גרמנית  אחדות  פטריוטיזם,  לקדם 
מונחים  בלבול  ו"גרמני".  "גרמאני"  המושגים  בין  עקרונית  הבחינו  לא  גרים  האחים 
לנכס לעצמם מורשת תרבותית של אומות אחרות,  זה, הממחיש את מאמצי הגרמנים 

אוסקר ביארנסון – Bjarnason הוא חוקר בכיר במכון ארני מגנוסון ברייקיאוויק. גרסה של המאמר ראתה אור בכתב   *
העת Skirnir, גיליון אביב, 1999. 
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שלט ביחסם אל הספרות האיסלנדית העתיקה עד למחצית המאה העשרים. כך לִספרֹו, 
אשר עסק ברובו בעולם המיתולוגי של שירות האדה והתפרסם ב-1844, העניק יאקוב 
מיתולוגיה גרמנית. בהקדמה שלו לֵספר הוא מחדש את העמדה  גרים רק את הכותרת: 
לטוב  העולם  את  חילקה  אשר  הנצרות,  של  מזו  נעלה  הסאגות  שמוסריות  האומרת 
הספרות  ממעריצי  רבים  בהמשך  אימצו  הזו  ההשקפה  את  בתווך.  דבר  שום  ובלי  ורע 

העתיקה. האיסלנדית 
הקדום  העבר  אל  להביט  הצורך  בדבר  הרומנטי  ברעיון  תמך  וגנר  ריצ'רד  המלחין 
סיפורים  אחר  בחיפוש  הצורך  מכאן  שבחיים.  הרבב  ונטול  הנאצל  את  למצוא  מנת  על 
עתיקים ובהסרת רובדיהם המאוחרים בעלי ההשפעה החיצונית, כדי לגלות את מהותם 
הועלו  הגרמנית  הניבלונגים  שירת  על  המבוססת  אופרה  להפקת  רעיונות  הטהורה. 
בחומר  שאין  למסקנה  הגיע  מהרה  עד  אך  הללו  הרעיונות  את  אימץ  וגנר  מכבר.  זה 
האדה  שירות  את  לעומק  לבחון  החל  הוא  ולכן  גדולה.  אופראית  יצירה  עבור  די  הזה 
סנורי  של  בהיימסקרינגלה  רן,  מּבֶ דיטריך  של  בסאגה  לעיין  וכן  סאגה,  הוולסונגה  ואת 
מסוימת  במידה  הכיר  הוא  הנורדית  המיתולוגיה  את  נוספות.  וביצירות  סטורלוסון 
או  "איסלנד"  והמילים  גרמנית,  מורשת  כאל  הסאגות  אל  התייחס  וגנר  מילדותו.  עוד 
ניצול מסיבי שלו את המקורות  "איסלנדי" מעולם לא הופיעו בכתביו. התוצאה הייתה 
ותשוקה  בצע  תאוות  ונקמה,  גבורה  וקנאה,  אהבה  אודות  על  מקורית  ליצירה  הללו 
טבעת הניבלונגים:  לכוח. בסך־הכול הוא כתב ארבע אופרות תחת הכותרת המשותפת 
בחיבורו  ביֹורנסֹון  ארני  שהוכיח  כפי  האלים.  ודמדומי  זיגפריד  הוולקיריות,  הריין,  זהב 
איסלנדיים  מקורות  בסיס  על  יצירתו  את  בנה  וגנר  לווגנר.1  הניבלונגים  טבעת  על 
(אודין),  לוֹוטאן  למשל,  היחיד,  הבסיס  גרמניים.  מקורות  על  מאשר  יותר  רבה  במידה 
הנביאות  לגבי  גם  וכך  איסלנדיים.  במקורות  מצוי  אחרים  ואלים  (פריג)  פריקה 
שבסיום  זו  כמו  מפתח  ותמונות  הנצחיים  העלומים  תפוחי  ולהאלה,  והוולקיריות, 
זיגפריד.  של  הלווייתו  מוקד  אש  אל  עצמה  משליכה  ברונהילדה  כאשר  היצירה, 
נקמתו  איסלנדיים.  ממקורות  והן  גרמניים  ממקורות  הן  קווים  יש  זיגפריד  של  בדמותו 
באמנות  בשימוש  שנודעו  והבורקות  החדות  עיניו  גם  וכך  איסלנדי,  מקורה  אביו  על 
הוויזואלית הגרמנית. ולבסוף, השם דמדומי האלים הוא תרגום המילה "ַרגָנרֹוק" מתוך 
ייסוד  הסנורה אדה. עם בכורת טבעת הניבלונגים בביירוית ב-1876, חמש שנים לאחר 
האימפריה הגרמנית, היא זכתה מיידית להוקרה ושבח, והקיסר וילהלם ואישים אחרים 
ביירוית כמוסד שמטרתו לפאר  באו לצפות בהופעה. כבר אז היו שביקרו את תיאטרון 

הגרמני.  הגזע  ואת  האימפריה  את 

וראו: Wagner og Völsungar: Niflungahringurinn og íslenskar fornbókmenntir, ווגנר והוולסונגים: מקורות איסלנדים   1
לטבעת הניבלונגים, 1932.
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ידע  מחזור הטבעת שלו היא שהפיצה בגרמניה  וגנר ושל  הפופולריות העצומה של 
שימשו  והֵאלים  גרמני,  אלה  של  שמוצאם  אמרה  הרווחת  הדעה  המיתוסים.  של  כללי 
וגנר"  "אגודות  קמו  המלחין  מות  לאחר  הגרמנית.  הלאומיות  להדגשת  קרובות  לעתים 

"גרמניים". לאלים  וסגידה  קיצונית  לאומנות  במוזיקה,  עניין  ששילבו 
הניאו־רומנטיזם,  דגל  ונושא  מֶינה  לאור  מוציא   ,(Diederichs) דידריקס  אויגן  כאשר 
תקופה  החלה  עתיקה,  איסלנדית  ספרות  של  סדרה  לפרסם   1900 אחרי  מעט  החליט 
 24 אור  ראו  ל-1930   1911 שבין  בתקופה  בגרמניה.  אלה  יצירות  אל  ביחס  חדשה 

כלשהי.  לשפה  כה,  עד  זו  ספרות  של  ביותר  המקיף  התרגום  פרויקט  כרכים.2 
ביניהם  גרמאניים,  ללימודים  מרצים  רובם  מתרגמים,   13 כך  לשם  גייס  דידריקס 
אנדריאס   ,(Neckel) ֶנֶקל  גוסטף   ,(Meißner) מייסֶנר  רודולף   ,(Genzmer) ֶגנזֶמר  פליקס 
ֵהסֶלר (Heusler) ופליקס נידֶנר (Niedner). הסלר, מרצה מברלין יליד שווייץ, היה בטווח 
היה  ביותר  הפורה  אך המתרגם  הנורדים,  חקר  על  ביותר  הרבה  לבעל ההשפעה  הארוך 
והיה  הוויקינגי,  בעידן  האיסלנדית  התרבות  על  פרטני  מבוא  חיבור  כתב  שגם  נידנר, 
חופשית  יד  קיבל  מתרגם  כל  התּוֶלה.  בספרי  ביותר  החזקה  הנוכחות  מבעלי  לפיכך 
אודות  על  זהות  השקפות  היו  לכולם  שלא  ומובן  כרך,  לכל  ובהקדמה  בתרגומו  למדי 
את  שתרגם  ומייסנר,  ניאל,  של  הסאגה  את  שתרגם  הסלר,  למשל  כך  משימתם. 
כמו  אחרים,  ואילו  ספרות,  יצירות  בעיקר  בסאגות  ראו  ַלקסארָדל,  בני  של  הסאגה 
של  ההיסטורית  האותנטיות  על  כמעט  ערערו  לא  ֶאגיל,  של  הסאגה  מתרגם  נידנר, 

הסאגות.
הייתה  שההנחה  מאחר  גזעני,  היה  התּוֶלה  ספרי  מאחורי  העיקרון  כי  ספק  כל  אין 
וכי  הגרמאני,  גזע,  לאותו  משתייכים  קוראיהן  של  היעד  וקהל  הסאגות  דמויות  כי 
שהעמים  סבר  נידר  אחרים.  על  עליונים  מסוימים  במובנים  נחשבים  הזה  הגזע  בני 
ייחודיים.  גבורה  מעללי  לבצע  להם  שִאפשר  מיוחד  חיים"  "כוח  בעלי  הם  הנורדיים 
במהלך  צרפת  של  צבאיים  ניצחונות  ואפילו  הבריטית  האימפריה  הקמת  למשל  כך 
נטען,  כך  הנורדי,  ה"כוח"  הוויקינגים.  עם  תערובת  נישואי  לזכות  נזקפו  ההיסטוריה, 
"מלחמה  אל  מתועל  איננו  אם  פנימה  ִלפנות  הצער  למרבה  ועלול  להתבטא,  שואף 
נטייה  גילה  איסלנדי  "כל  כאשר  הסאגות,  בעידן  המצב  היה  כזה   – המולדת"  למען 

לוחמני". לטירוף 
שכמו  אף  כאלה,  שווא  מקסמי  אחר  נגררו  לא  הסלר,  כמו  יותר,  מעשיים  טיפוסים 
הוא  הגרמאני מטבעו  כך שהעם  על  מעידות  סבר שהסאגות  הסלר  גם  ודידריקס  נידנר 
יותר  ונאצלת  בריאה  האדמה  ושעבודת  ערים,  שוכני  של  ולא  אדמה  עובדי  של  עם 

ראו: Thule. Altnordische Dichtung und Prosa, (שירה ופרוזה נורדית עתיקה).  2
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מן  ווגנר  נטל  זיגפריד,  של  גופו  כלה  בו  המדורה  אש  אל  המזנקת  ברינהילד  תמונת  את 
 .1901  ,(Rackham) רקהאם  ארתור  האיסלנדית.  הסאגה 
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מאשר חיים עירוניים, אשר הפכו את האדם המודרני לחסר שורשים ומנוון. כפי ציינה 
לב  תשומת  הוקדשה  התּוֶלה  בתרגומי  רבים  במקומות   3(Zernack) ֶזרנאק  ג'וליה  זאת 
מיוחדת לעובד האדמה. מעניין גם שרבים מחבורת התּוֶלה, כולל הסלר, נקל ודידריקס 
יהיה  שניתן  קדומה  אתיקה  אחר  כמותו  וחיפשו  ניטשה,  פרידריך  את  העריצו  עצמו, 

הנוצרית. הכניעּות  מן  משוחררת  להחיותה, 
מעטים מאוד מאלה שעסקו בפרויקט התּוֶלה דרכו אי פעם על אדמת איסלנד. מסע 
כזה אמנם היה בזמנים ההם נדיר למדי, אך אין ספק כי גם העניין המוגבל שלהם באיסלנד 
המודרנית היה אחראי לכך. המעטים שביקרו באיסלנד יצאו לשם עם דימוי שגיבשו מראש 
ביחס לגזע הגרמאני ההרואי, וקרוב לוודאי התאכזבו בהגיעם. כך הסלר, במסעו לאיסלנד 
או  ויקינגיות  תכונות  בעלי  אנשים  כמעט  ראה  שלא  משום  "מזועזע"  היה  ב-1895, 
חיצונית,  מצוקה  תנאי  עקב  שנגרמה  הידרדרות  של  במונחים  זאת  והסביר  הרואיות, 
לדוגמה,  מאשר,  יותר  מעורב  גזע  הם  המודרניים  האיסלנדים  שלפיה  בהשערה  גם  כמו 
שמצא  טען  הוא  כי  לציין,  יש  זאת,  לעומת  גרמניה.  צפון  או  נורווגיה  צפון  תושבי 
החיה  של  המהוללת  דמותה  "את  ואפילו  פארֹו,  איי  של  הים  יורדי  אצל  ויקינגית  רוח 
חמישה  בן  מסע  ערך  עצמו  דידריקס  ניטשה.  של  המושגים  שמעולם  הבלונדינית" 
שלו.  התּוֶלה  פרויקט  לקראת  מקרוב  אותה  לחוות  כדי   ,1910 בקיץ  לאיסלנד  שבועות 
הוא גילה שם שהאיסלנדים "לא התנהגו בשום צורה כמו ויקינגים" אלא נראו לו בזויים 
יכולים  אינם  האיסלנדים  כי  הסיק  הוא  מלוכלכים.  וגם  רך  דיבור  בעלי  ביישנים,  למדי, 

שלהם". הקדום  המוניטין  מן  תמיד  "ייזונו  אלא  למופת"  גרמאנית  "אומה  להיחשב 
התּוֶלה,  מכרכי  תשעה  פורסמו  ב-1914,  הראשונה  העולם  מלחמת  פרוץ  עד 
והאחרים  דידריקס  האדה.  שירֹות  של  הראשון  והכרך  העיקריות  האיסלנדיות  הסאגות 
את  ותחשל  תחזק  רק  לא  שהמלחמה  וקיוו  תרבותי,  צלב  מסע  של  תחושה  נתקפו 
נועד  כזאת  בהתרחשות  יותר.  גבוהה  תרבותית  לרמה  אותה  תרומם  גם  אלא  אומתם 
ספרונים  בצורת  חלקו  את  תרם  דידריקס  של  ההוצאה  בית  לאור.  למוציאים  גם  חלק 
קטן  בפורמט  נדפסו  אלה  וההרואיּות.  האמונה  הגרמניים,  החיים  את  שתיארו  לחיילים 
ובו קטעים  הרוח הגרמנית ההרואית  שמתאים לכיס הז'קט הצבאי. נקל כתב ספרון על 
מותם  על  ניאל,  של  שריפתו  על  שם  לקרוא  יכלו  החיילים  האיסלנדיות.  מהסאגות 
וכן   5,(Jomvikings) היֹומוויקינגים  של  סופם  ועל  דראנגי4  באי  אילּוגי  ושל  גֶרטיר  של 

ראו חיבורה: Geschichten aus Thule. Íslendingasögur in Übersetzungen deutscher Germanisten, ברלין, 1944 (סיפורים   3
מתולה, הסאגות האיסלנדיות בתרגום של גרמניסטים גרמנים).

.(Grettis saga Ásmundarsonar) ראו הסאגה של גרטיר  4
היומוויקינגים: שבט או מסדר של שוכני דרום הים הבלטי, נלחמו לצד הוויקינגים במסעות כיבושים, בעיקר במאה   5

.Jomsvikingenes saga :העשירית. וראו
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שאמורים  ִתים..."  ּמֵ ּבַ יְתָך  ּבֵ ֵני  ּבְ ר,  ּגֵ ִמְתּפַ ָקר  "ַהּבָ כמו  המרומם,  ממשלי  שירה  קטעי 
נקל  הרחיב  שלו  בהקדמה  העתיקה".  בעת  הלוחם  של  החיים  רוח  על  אור  "לזרות  היו 
בנושא המוסר בסאגות, והציג כמנוגדות את הנצרות ואת המוסריות הגרמאנית. המסר 
הנוצרי שמקורו באסיה ובׂשורתו היא מחילה, תֵקף כביכול בימי שלום בלבד, על כן זה 
של  וקיומם  למנהיגים  נאמנות  מותנית,  בלתי  נקמה  של  הגרמניים  בערכים  לצדד  הזמן 
נותר כל ספק כי מכינים אותו  ערכים הנעלים מן החיים, "גם מחיי הזולת". לקורא לא 
מובן  בכל  לאויב  התנגדו  החופשי.  מרצונם  כמו  מותם  אל  הלכו  "הם  מותו:  לקראת 
כזוהי  קללה.  הוא  המוות  כי  הכחישו  הם  ובמילים  ובמחוות  חייהם,  תקוות  שתשה  עד 
להתאימה  מנת  על  התּוֶלה  על  ההמלצה  מחדש  נוסחה  בנוסף  הגרמאנית!"  הגאווה 
נעלים  ערכים  למען  חייו  את  להקריב  תמיד  נכון  היה  הקדום  "הטווטוני  החדש:  לעידן 
ניאל  של  אגיל,  הגברי  הפעולה  איש  של  חיים:  סיפורי  שלושה  הבמה  בקדמת  יותר. 
השֵלו ושל גרטיר הצעיר הנמהר – שלושה טיפוסים בסיסיים של הגבריות הגרמנית." 
המהדורה  אולם  בחפירות,  פופולריות  האיסלנדיות  הסאגות  אכן  היו  כמה  עד  ידוע  לא 
הצבאית מעידה על חוש מכירות ממולח וקיצוניות אידיאולוגית רבה עוד יותר בקידום 

העתיקה.  הספרות  של  המכירות 
מאות  הארבע  ביובל  והתפוגג.  הלך  ממנה  השיכרון  התארכה  שהמלחמה  ככל 
זו  בעובדה  והשתמש  בתינגֶווליר,  התנצרה  איסלנד  כי  דידריקס  גילה  לרפורמציה 
מוסר  תורת  לדחות  דבר  בסופו של  נאלצו  הגרמניים  כי העמים  כדי להמחיש  במאמריו 
לוולהאלה,  ההערצה  באסון.  להסתיים  ונידונה  משפחתיים  סכסוכים  לאינסוף  שגרמה 
כי  נראה  זאת  עם  עצמה.  את  מיצתה  כבר  רסן  חסרות  גשמיות  ולהנאות  ללוחמה 
אופן  ועל  התּוֶלה  ספרי  על  וכלל  כלל  משפיעה  איננה  לאור  המוציא  מצד  תובנה  אותה 

ופרסומם. קידומם 
והתנגד  והפוליטי,  התרבותי  לימין  דידריקס  התפקד  ויימאר  רפובליקת  בתקופת 
זרה מופרזת, אשר לדעתו עלולה לחנוק את  ולהשפעה תרבותית  לדמוקרטיה מערבית 
של  חיבור  מגוונת,  לאור  הוצאה  להיות  חדלה  שלו  הֶחברה  הגרמנית.  הלאומית  הזהות 
העשרים  בשנות  והגזענות.  הלאומנות  ברוח  ספרות  רק  להפיק  והחלה  שונות,  תנועות 
התפרסמו חמישה־עשר הכרכים הנותרים של התּוֶלה. נקל הקיצוני הופקד על המשימה 
Germanisches Wesen in der Frühzeit (הרוח  להפיק אנתולוגיה של התּוֶלה תחת הכותרת 
החוסן  הצעיר.  הדור  לבני  בעיקר  ונועדה  ב-1924  לאור  שיצאה  קדם),  בימי  הגרמנית 
נקל, ארבעה  כנושא מוביל הוחלף בטוהר הגזע הגרמאני. ההקדמה של  אל מול המוות 
מכונים  האיסלנדים  (גרמאני),  טווטוני  המילה  של  צורות   33 מכילה  בלבד,  עמודים 
הגזע  טהורי  הטווטונים  ואילו  טווטוניים".  "נורווגים  והנורווגים  טווטוניים  איסלנדים 
מפני  מזהיר  נקל  שבדיה.  של  הכפרי  ובמרכז  גרמניה  בצפון  לכאורה  מצויים  ביותר 
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יחוש  הקורא  כי  ספק  לו  ואין  וממדרום,  ממזרח  גזע"  משחיתות  תרבותיות  "השפעות 
ועם  גונאר  עם  גיוקי,  בת  גודרון  עם  הדרקון,  מחסל  סיגורד  עם  שלו  הדם  בקרבת 
טרויה  חומות  סביב  אויבו  גופת  את  הגורר  "אכילס  מאשר  יותר  אליו  הקרובים  גיסלי, 

המתים". לנקמת  לגרום  כדי  הארץ  את  המכה  אלתיאה  או 
הוא  אך  עתיקה,  איסלנדית  ספרות  אומתו  לבני  להקנות  עדיין  להוט  היה  דידריקס 
נכשל  הוא  שלו  ההדפסה  נתוני  פי  על  לשפוט  אם  אליה.  היחס  על  קשות  התלונן 
היטב,  נמכרו  שלו  האדה  שירות  רק  גרמניה.  לבתי  הסאגות  את  להחדיר  במשימתו 
בקרב  לפחות  לאומי,  ספר  ל"מעין  המו"ל,  לדעת  היה,  גנזמר  פליקס  של  ותרגומו 

אנשים". של  מסוימת  קבוצה 
ליהדות  בהתנגדות   ,1900 לפני  עוד  פעילות  היו  לאומנים  של  אזוטריות  אגודות 
של  מהותה  גרמאנית.  דת  או  חדשה  גרמניה  ליצור  ובשאיפה  שונות  זרות  ולהשפעות 
האגודות  גחמנית.  פרשנות  עם  האדה,  של  המיתוסים  מן  רבה  במידה  נלקחה  זו  דת 
עם  תור  או  ועורבים  חנית  עם  אודין  כמו  האלה,  המיתוסים  מן  בסמלים  גם  השתמשו 
החל  שפעלה  במינכן,  תּוֶלה  אגודת  ספק  ללא  הייתה  ביותר  החשובה  הקבוצה  הקורנס. 
השמאלית  הממשלה  להפלת  סייעה  אשר  במרידה  שם  מרכזי  תפקיד  ומילאה  מ-1918 
פרשנות  למיתוסים  העניק  ֶסּבֹוֶטנדֹורף,  רודולף  האגודה,  ראש  יושב  מכן.  לאחר  שנה 
בזמנו  נמלט  הפגאנים  הטווטונים  אחרון  כי  משוכנע  והיה  במיוחד,  וחריגה  קיצונית 
אגודת  של  שחשיבותן  אף  שלהם.  הקדומה  המורשת  את  שם  לשמר  כדי  לאיסלנד 
הנאצית  המפלגה  שורשי  ומעבר,  מעל  הודגשה  בכלל  האזוטרית  הלאומנות  ושל  תולה 
להתקיים  המשיכה  כזאת  מיסטית  ופעילות  זה,  מסוג  באגודות  בחלקם  טמונים  אכן 
לתומך  דידריקס  היה  העשרים  שנות  בסוף  הימלר.  היינריך  של  חסותו  תחת  באס־אס 
וירת, שדגל בתיאוריות דומות מאוד לשלו. דידריקס הוציא  נמרץ של אחד בשם הרמן 
לאור את ספריו וייסד אגודה לתמיכה בו. וירת, שהיה בשנות העשרים מקורב למפלגה 
בספרי  חלק  שנטלו  החוקרים  הימלר.  של  הגנטי  המכון  לנשיא  בהמשך  היה  הנאצית, 
הביע  אף  והסלר  פסיאודו־מדעית,  פעילות  של  זה  לסוג  לנקל)  (פרט  חברו  לא  התּוֶלה 

הישר. מדרך  כך  סטה  שלו  שהמו"ל  על  צער 
השנה  ב-1930,  לאור  מקרה  בדרך  יצא  סאגה,  סטּורלּונגה  התּוֶלה,  של   24 כרך 
מסע  להשקת  הזדמנות  למו"ל  סיפקה  זו  עובדה  לאלתינג.  מילניום  איסלנד  חגגה  בה 
ליושב  עותק  ושלח  איסלנד",  של  לעמה  כ"מָתנה  המהדורה  את  תיאר  הוא  פרסום. 
מעין  נודעים  גרמניים  ופוליטיקה  תרבות  אישי  בקרב  ארגן  דידריקס  האלתינג.  ראש 
מעניין  הסקר  הגרמני.  העם  עבור  עתיקה  איסלנדית  ספרות  של  ערכה  שאלת  על  סקר 
לצאת  דידריקס  של  הרסן  חסרת  שאיפתו  את  מבטא  הוא  האחת,  בחינות.  משתי 
להיווכח  מעניין  השנייה,  הגרמנית.  הלאומית  התרבות  להצלת  מכרעת  דרכים  בפרשת 
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האדה  שירות  ואת  הסאגות  את  ולתאר  לרגשותיו  הד  להיות  מוכנים  היו  אנשים  כמה 
הגרמני. הרנסנס  מן  כחלק 

הרוח  של  עתידית  להתפתחות  לתּוֶלה  יש  משמעות  "איזו  הייתה:  המנחה  השאלה 
פדגוגים,  גרמאניים,  ללימודים  פרופסורים  כלל  איש,   107 של  המדגם,  הגרמנית?" 
הנורדיות,  בארצות  גרמניים  שגרירים  וכן  ותיאולוגים,  ספרות  חוקרי  היסטוריונים, 
עצמו,  הקנצלר  וגם  גרמניה  ממשלת  משרי  ארבעה  האנֶזה,  ערי  מברית  ערים  ראשי 
למשל,  (הקנצלר,  השאלה  על  להשיב  מסוגלים  היו  כולם  שלא  מובן  ברּונינג.  היינריך 
בחוברת  הודפסו  מהנשאלים  כחצי  של  תשובותיהם  אבל  לזה),  להתפנות  הצליח  לא 

המו"ל. מטעם 
גרמנית.  בהיסטוריה  כלשהו  במובן  עוסקות  שהסאגות  הסכימו  המשיבים  מרבית 
את  האדה,  רוח  "את  ששכחו  על  ארצו  בבני  נזף   (Bahr) באהר  הרמן  הספרות  מבקר 
ֵוילנד הנפח ואת המיתוסים", והביע צער על שדור חדש וצעיר גדל "בלי להכיר אפילו 
 (Skallagrimsson) סַקלאגרימסֹון  אגיל  היה  כאילו  ממש   – ֶאגיל"  המשורר  של  שמו  את 
התּוֶלה  מהדורת  את  תיאר  מלחמה,  ספרי  מחבר   ,(Jünger) יּונֶגר  ארנסט  גרמני. 
גם תגובות  היו  ולסייע בפריחתו".  גרמני  לניסיונות המודרניים לקבוע מהו  כ"אופיינית 
המודרני  העידן  של  הדקדנס  כנגד  התּוֶלה  את  שהעמידו  התרבותי",  "הפסימיזם  ברוח 
בקדמה הטכנולוגית.  העיוורת  והאמונה  לממון  הסגידה  נגד המטריאליזם,  כלי  בה  וראו 
במלחמה  נשק  בתּוֶלה  וראו  הגזעניות  השקפותיהם  את  להסוות  כלל  ניסו  שלא  היו 
גזעי  עירוב  מפני  שהזהיר  מינכהאוזן,  פון   Börries  – בוריס  הרוזן  כך  הבין־גזעית. 
האופי  כי  שמצא  שלזוויג,  צפון  מטעם  הדני  הפרלמנט  חבר  ושמידט־וֹוֶדר,  בגרמניה, 

ונוצרית. יהודית  יוונית,  הרומית,  המורשת  מידי  סופני  חנק  בסכנת  נתון  הגרמני 
כך  בשל  בגזענות.  ואפילו  בלאומנות  צידדו  המשיבים  שרוב  כמובן  מפתיע  זה  אין 
השימוש  נגד  למחות  לנכון  שמצאו  אלה  מפי  אחדות  תשובות  לקרוא  במיוחד  מעניין 
קתולי,   ,(Getzeny) ֶגצני  היינריך  מפוקפקת.  מטרה  למען  עתיקה  איסלנדית  בספרות 
את  בה  לראות  אין  אשר  הנצרות  של  חשבונה  על  הגרמני  העבר  פיאור  מפני  הזהיר 
(Mumbauer) הרחיק לכת  אּוֶאר  יוהאנס מּומּבַ (Volksgeist) הגרמנית. הכומר  אויבת הרוח 
ודחיית  שלך  בגזעך  מהתמקדות  העולים  והנרקיסיזם  השחצנות  את  וביקר  יותר  אף 
לחוברת  זה  מסוג  גזעיות  מחלוקות  של  הרלבנטיות  את  לדמיין  קשה  זרה.  השפעה  כל 
פרסום של הסאגות האיסלנדיות, אבל יש בכך כדי להבהיר את הסיטואציה התרבותית 

מאליו.  כמובן  כזה  דיון  התקבל  שבה  ויימאר,  רפובליקת  ימי  בשלהי 
הפרלמנט  חבר  אחד,  מלבד   – האיסלנדי  לאלתינג  כמעט  התייחסו  לא  המשיבים 
כי  ציין  הוא  הגרמנית.  הפדרלית  הרפובליקה  נשיא  יותר  מאוחר  שהיה  ֵהס,  תאודור 
ההיסטוריה של האלתינג מרמזת כי דמוקרטיה פרלמנטרית איננה זרה לאופי הגרמאני, 
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למדי  חריג  היה  הס  המשפט.  תורת  של  ההיסטוריה  מבחינת  ביותר  מעניינת  אף  והיא 
לדמוקרטיה  להתנגד  במקביל  נטו  הגרמאני  העבר  מעריצי  כי  אלה,  בהשקפותיו 

מודרנית. פרלמנטרית 
מעניין להיווכח כי סופרים נודעים רבים לקחו חלק בסקר של דידריקס ושיבחו את 
הגיעה  לא  העתיקה  האיסלנדית  הספרות  אם  שגם  ללמד  כדי  בכך  יש  התּוֶלה.  סדרת 
ואישי  אינטלקטואלים  בקרב  להלל  ויימאר  בתקופת  זכתה  היא  רחב,  קוראים  קהל  אל 

מהימין. מובילים  תרבות 
בגרמניה  סווגו  והסאגות  האדה  שירות  לשלטון,  עלו  שהנאצים  לאחר  ב-1933, 
התרגום,  בתחום  חודש  מאוד  שמעט  ואף  "לאומית",  כספרות  הכלל  מן  יוצא  ללא 
האיסלנדיות  הסאגות  זו.  ספרות  של  ועיבודים  אנתולוגיות  הפיקו  רבות  לאור  הוצאות 
את  קצר  דידריקס  בהרבה.  רחבה  לתפוצה  זכו  הן  אבל  יותר מבעבר,  לרבי־מכר  היו  לא 
עם  נמנה  שלא  אף  העשרים,  שנות  מאז  שלו  לאור  ההוצאה  של  האסטרטגיה  פירות 
מלחמה,  ספרי  מקומץ  יפה  הׂשתכר  הוא  ביותר.  הלהוטים  הנאצית  התעמולה  מפיצי 
 Thule. Ausgewählte Sagas האנתולוגיה  השתפרו.  התּוֶלה  מהדורת  מכירות  גם  אבל 
בגרמנית  וגיבורים  איכרים  על  סאגות  (מבחר   ,von altgermanischen Bauern und Helden
ביססה  המיתולוגיה  ב-1944.  עותקים   40,000 של  להדפסה  הגיעה  מ-1934,  עתיקה) 
 ,Die Edda. Volksausgabe .את מעמדה, ובשוק הופיעו תרגומים מתחרים רבים של האדה
ב-127,000  ב-1945  נמכרה  גנזמר,  תרגום  של  מקוצרת  גרסה  עממית)  הוצאה  (האדה, 
לילדים  הלימודים  בתוכנית  הסאגות  את  לשלב  תכננו  נאציים  מחנכים  מספר  עותקים. 
שירות  כי  ספק  כל  אין  אך  הללו,  התוכניות  מומשו  אכן  מידה  באיזו  ברור  לא  ולנוער. 
 Die של  האחרונים  העותקים   11,000 נאצי.  חינוך  עבור  חיונית  ספרות  נחשבו  האדה 
Edda. Volksausgabe זכו ב-1945 לתווית נכבדת: "מהדורה מיוחדת עבור ההיטלר יוגנד. 

למכירה." לא 

�



נבחרת ביבליוגרפיה 

הביבליוגרפי  הפירוט  את  להוסיף  יש  בזאת,  המוגשת  הנבחרת  הביבליוגרפיה  לרשימת 

המופיע בפרקי הכרך עצמו.
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ברשת
<http://sen.wikipedia.org/wiki/Edda>, הערך אדה בוויקיפדיה מונה עשרות קישורים לנושאי משנה. 

המעיין במכלול כולו יזכה למבוא מקיף ומפורט של הנושא.

http://www3.hi.is/pub/sam/main.html, האתר של מכון ארני מגנוסן ברייקיוויק. האתר כולל מערך 
שלם של כתבי היד המקוריים המלווה במחקר וביקורת. חלקו הניכר של האתר מגיש לקורא את 

הכתוב - בנוסף לשפות הסקנדינביות - באנגלית, גרמנית וצרפתית.

<http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etcs/germ/anord/edda/edda.htm>, האתר כולל (בין היתר) את 
האדות העתיקה והצעירה, בשפת המקור ובתרגום לגרמנית. הניתוח המלווה את היצירות הינו, ככל 

הנראה, המפורט והמדויק ביותר ברשת.

<http://www.cybersamurai.net/Mythology/nordic>, חלקו של האתר המוקדש למיתולוגיה הנורדית 
כולל שורה ארוכה של סאגות ואדות באנגלית ובשפות המקור.

(פרוזה   <http://www.heimskringla.no/original/edda/index.php>, “Norrøne Tekster og Kvad”
ושירה נורדית), כולל תרגום הדדי של היצירות לשפות סקנדינביות וכן אפראט מדעי נרחב הנלווה 

אליהן. שימוש באתר מחייב שליטה באחת מן השפות הסקנדינביות. 

ברשת  ביותר  המקיף  האתר  לודאי  קרוב   <http://www.septentrionalia.net/etexts/index.php#on>,
.pdf-בנושא הספרות הנורדית העתיקה. כולל אלפי דפים מן המקורות המוגשים לקורא ב

ביבליוגרפיה נבחרת




